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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هللا رب العالمين

  .مكية وهي تفسير سورة األنعام :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .بمكة األنعام سورة أنزلت :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن وعطاء وِعكْرمة العوفي الق

 ، واحدة جملة ليالً بمكة األنعام سورة نزلت: قال -مارضي اهللا تعالى عنه   - عباس ابن عن الطبرانيروى  و
  .)١(بالتسبيح حولها يجأرون ملك ألف سبعون حولها

 من ألفًا سبعون هاعيشي األنعام سورة نزلت: قال -رضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد عن مرة عن السدي وقال

  .)٢(المالئكة

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 ة المشركين وغيرهم مـن أصل في محاج - عن بعض أهل العلم-رحمه اهللا-كما نقل القرطبي -فهذه السورة   

  . فهي تتحدث عن كثير من قضايا االعتقاد،ب بالبعث والنشور ومن كذّ،المبتدعين

بأن هذه السورة قـد    تدل وتصرح-مرضي اهللا عنه  -عن جماعة من الصحابة     قد جاءت روايات كثيرة جداً      و
سـت آيـات،   : منهم من قـال فنزلت جملة واحدة، ومع ذلك ورد عن بعض السلف استثناء جملة من اآليات،        

 }قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُـم علَـيكُم        { : من قوله تعالى   ، كالثالث اآليات المحكمات   ذلكغير  : نهم من قال  وم

وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدِرِه ِإذْ قَالُواْ ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من           { :-تبارك وتعالى - وكقوله   ]سورة األنعام ) ١٥١([
اِدِه{ : وكقوله]سورة األنعام) ٩١([ }ٍءشَيصح موي قَّهآتُواْ حسورة األنعام) ١٤١([ }و[.  

مـا يـروى   على إلى المعنى الذي تضمنته بعض تلك اآليات، ومنهم من اعتمد في ذلك        بعض هؤالء نظروا    و
قـد  صل أن الـسورة      لكن األ  -إن شاء اهللا  -يأتي الكالم على هذه اآليات في مواضعها        سفي سبب النزول، و   

  .نزلت جملة واحدة بمكة، واهللا تعالى أعلم

الْحمد ِللِّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض وجعَل الظُّلُماِت والنُّور ثُم الَِّذين كَفَرواْ            * ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيمِ   {
 ِدلُونعِهم يبالَِّذي خَلَقَكُ   *ِبر وه           ونتَرتَم َأنتُم ثُم هى ِعندسمٌل مَأجالً وى َأجقَض ن ِطيٍن ثُمِفـي     *م م اللّه وهو

ونا تَكِْسبم لَمعيو كُمهرجو كُمِسر لَمعِض يِفي اَألراِت واومسورة األنعام) ٣-١([ }الس[.  

 الظلمات وجعل لعباده، اًقرار واألرض السماوات خلقه على لها اًوحامد الكريمة نفسه اًمادح تعالى اهللا يقول

كقولـه   أشـرف،  لكونـه  ؛"النور" لفظ ووحد" الظلمات "لفظ فجمع ونهارهم، ليلهم في لعباده منفعة والنور

                                     
 كتاب وآثار أحاديث تخريج، انظر علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيفمن طريق   ) ٢١٥ص   / ١٢ج  ) (١٢٩٦٣(أخرجه الطبراني في الكبير      - 1

  ).١١٩ص  / ١ج  (القادر السقَّاف علوي بن عبد لظاللال
 ).٣٨٣ص  / ٦ج (، انظر مجمع الزوائد طية الصفار وهو ضعيفوفيه يوسف بن ع) ١٤٥ص  / ١ج ) (٢٢٠ ( رواه الطبراني في الصغير- 2
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 ِصـراِطي   وَأن هـذَا  { :الـسورة  هـذه  آخر في قال وكما ]سورة النحل ) ٤٨([ }عِن الْيِميِن والْشَّمآِئلِ  { :تعالى

  .]سورة األنعام) ١٥٣([ }مستَِقيما فَاتَِّبعوه والَ تَتَِّبعواْ السبَل

 بمعنـى خلـق،   }وجعَل{ : قولهعامة أهل العلم فسروا ]سورة األنعام ) ١([ }وجعَل الظُّلُماِت والنُّور  { : تعالى قوله

  . وخلق الظلمات والنورخلق السماوات واألرض: أي

 جمـع ظلمـة    الظلمـات أن   -رحمـه اهللا  -هو ما مشى عليه ابن كثير       و- عامة أهل العلم   الذي عليه كما أن   

  .ضياء النهار: أن النور هو الضياء أي ووالمقصود بها ظلمة الليل

اإليمان، وهذا علـى خـالف       يراد به    النورأن  الكفر، و راد بها   الظلمات ي  من أهل العلم إلى أن        طائفة توذهب
 كما قال ابن كثيـر،      الظلمات الحقيقية  أنها   ر إلى الذهن  ي استعمال الظلمات والمعنى المتباد    األصل ف فاألصل؛  

ـ  ]سورة األنعام ) ١[( }الْحمد ِللِّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض وجعَل الظُّلُماِت والنُّور        {: فاهللا تعالى يقول    ركَذَ ف
  .سواد الليل وبياض النهارأي  النور قَالظلمات وخلْ قَر خلْكَ السماوات واألرض وذَقَخلْ

عـز  -، وكذلك النور، فاهللا      المعنيين جميعاً  ن الظلمات تشمل  إ: ومن أهل العلم من جمع بين هذه المعاني فقال        
جعلْنَا َأو من كَان ميتًا فََأحيينَاه و {  نفسها  ظلمات كما في هذه السورة     وسمى الكفر قد سمى الهداية نوراً      -وجل

  .]سورة األنعام) ١٢٢([ }من مثَلُه ِفي الظُّلُماِتلَه نُورا يمِشي ِبِه ِفي النَّاِس كَ

يطلـق  بمعنى أنه   - اًركَمشتَ أو كان    اللفظ إذا أطلق وله حقيقة ومجاز      ومعلوم أن    المعنى على هذا    فالقرآن دلَّ 
علـى   يطلق    وهكذا ،ه أو معانيه إن لم يوجد معارض       فإنه يمكن حمل المشترك على معنيي      - متعددة على معانٍ 

إن هـذين اللفظـين     :  من يقول  أهل العلم لذلك نجد من    ، و  إشكال دون - بالمجاز ينعند القائل -حقيقته ومجازه   
رحمـه  -ومنهم كبير المفسرين ابن جرير   األول المعنىعامة أهل العلم على لكن جميعاً،المعاني  هذه  ن  يشمال
  .- تعالىاهللا

 لفـظ  فجمـع  ،ونهـارهم  لـيلهم  في لعباده منفعة والنور الظلمات وجعل" :-رحمه اهللا – ابن كثير    قوليثم  

كمـا  – لكونه أشـرف     النورإفراد  وجه  نجد أنه قد ال يظهر       لكن   "أشرف لكونه ؛"النور" لفظ ووحد" الظلمات"
هو يصدق علـى الواحـد      و ،النور جنس إن  : –أهل العلم كما قال بعض    -يمكن أن يقال    وإنما   -يقول الحافظ 

علـى المعنـى   اآليـة  حملنا ذكرت بصيغة الجمع لتنوعها وكثرة أسبابها، ال سيما إذا      فظلمات  ، وأما ال  والكثير
لـوم  معكما أنه    ،-رحمه اهللا -فيكون ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير         - ونور اإليمان  ظلمات الكفر أنها  –الثاني  

 }اهِدنَا الـصراطَ المـستَِقيم  {:  كما قال تعالى؛ ألن طريق اهللا واحد ر مفرداً ِكذُمن كالم أهل العلم أن الصراط       

  .]سورة األنعام) ١٥٣([ }والَ تَتَِّبعواْ السبَل{ :وأما الشيطان فله طرق متعددة كما قال تعالى ]سورة الفاتحة) ٦([

 خطين عن يساره ثـم       وخط خطين عن يمينه وخط     خط خطاً أنه   -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي   صح عن    قدو

وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَـاتَِّبعوه      { :اآلية تال هذه     ثم ))هذا صراط اهللا  ((:  فقال وضع يده في الخط األوسط    
]سورة األنعام) ١٥٣([ }تَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِهوالَ تَتَِّبعواْ السبَل فَ

)٣(.  

                                     
 / ١ج ) (١١( - صلى اهللا عليه وسلم- باب اتباع سنة رسول اهللا - في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم  السننافتتاح كتابأخرجه ابن ماجه في  - 3

 ).١٦(وفي ظالل الجنة برقم ) ١١(وصححه األلباني في سنن ابن ماجه برقم ) ٦ص 
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اآليـة والحـديث    بها تُفسر حينئـٍذ     على الكفر واإليمان فإن     في اآلية  لنور الظلمات وا  ناحملإذا   ناالخالصة أن و
ونقول نالسابقي :لطرق المحدثة والـضالالت  او لباطل متعددة،رق ا وجمع ألن طُ ،د ألن طريق الحق واحد    وح

  .واهللا تعالى أعلم، كلها داخلة في السبلالمتنوعة 

 ذكـر  -تبـارك وتعـالى  -  اهللالماذا قدم: ]سورة األنعام ) ١([ }اِت والنُّور وجعَل الظُّلُم { :في قوله تعالى  فإن قيل   
 أن  - المعنى الحقيقي الذي ذكره الجمهور في معنى الظلمـات والنـور           على–الظلمات على النور؟ فالجواب     

 ]سورة يـــس  ) ٣٧([ }نَّهاروآيةٌ لَّهم اللَّيُل نَسلَخُ ِمنْه ال     {: لما كان الظالم هو األصل؛ بدليل قوله تعالى       : يقال

األصل هـو اإليمـان     ف، لكن ال يصح هذا الجواب إذا اعتبر القول الثاني في تفسير اآلية؛              قدمه بهذا االعتبار  
خلقـت عبـادي   ((:  العزة أنه قالب في الحديث القدسي عن ر-صلى اهللا عليه وسلم – بدليل قوله    ليس الكفر و

  .)٤())تالتهم عن دينهمجحنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فا

، عبـاده  بعـض  به كفر كله هذا ومع: أي ]سورة األنعام ) ١([ }ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم يعِدلُون    {: ثم قال تعالى  
  .كبيرا علوا ذلك عن -عز وجل-اهللا  عالى ت،وولدا صاحبةً له واتخذوا وعدالً شريكاً معه وجعلوا

 خرجوا، ومنه أصلهم هو الذي آدم أباهم: يعني ]سورة األنعـام ) ٢([ }ِذي خَلَقَكُم من ِطيٍنهو الَّ { : تعالى وقوله

  .والمغارب المشارق في فانتشروا

 :يأ هذا الموضع لالسـتبعاد،      في "ثم" إلى أن    -رحمه اهللا –يشير  " ..عباده بعض به كفر كله هذا ومع: "قوله
خلق شـيئاً وال  تمما لم   األنداد واألصنام-تبارك وتعالى-ربهم  كيف يقع منهم هذا الكفر الشنيع حيث يعدلون ب        

  !!؟الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور -جلَّ وعال– وهو  نفعاً وال ضراً لهمملكت

 -بكـسرها –  والِعـدل -بفتح العين– من أهل العلم من لم يفرق بين العدل        "وعدالً شريكاً معه وجعلوا ":وقوله

  .ال إشكالفوعلى هذا 

 ومـن   ما كان من جنسه،   ل والِعدل   ،ا كان من غير جنسه    ِمل -بفتح العين – دلالع: فقالق   أهل العلم من فر    ومن
من جنس ما وقع    ليس  الصيام  ف ]سورة المائدة ) ٩٥([ }َأو عدُل ذَِلك ِصياما لِّيذُوقَ وباَل َأمِرهِ      { :تعالىاألول قوله   

 ألنها ليست   - العين بفتح–عدل رقبة   :  أيضاً وفي كفارة الظهار يقال   ،  العينفتحت  ولذلك   قتل الصيد  جناية من

  . أيضاً الموِجبمن جنس

  :مهلهل، ومنع قول ه ألنها من جنس؛- العينكسرب– ِعدل رقبة: يقالفقتل النفس  أما في كفارة 

ـ        دالً مـن كليـب    على أن لـيس ِع

  

ــر     ــر الكبي ــل األم ــداة بالب   غ

  

  .مشهور عند أهل العلم، واهللا أعلم وهذا التفريق هو ال

الـذي عليـه    هو  هذا   .."آدم أباهم: يعني ]سورة األنعام ) ٢([ }هو الَِّذي خَلَقَكُم من ِطينٍ    { : تعالى وقوله: "قوله
 أن يخاطـب  وال مانع -صلى اهللا عليه وسلم  - من طين هو أبوهم آدم    لق  خُالذي  ف ،عامة المفسرين سلفاً وخلفاً   

ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صـورنَاكُم   { :-تبارك وتعالى - كما قال اهللا     بر فيه أصلهم  الناس بخطاب اعتُ   -عز وجل -اهللا  
    مواْ آلددجآلِئكَِة اسقُلْنَا ِللْم صـلى اهللا عليـه   -فهذا الخلق والتصوير هو خلـق آدم        ]سورة األعراف ) ١١([ }ثُم

                                     
 ).٢١٩٧ص  / ٤ج ) (٢٨٦٥ (باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها أخرجه مسلم في  - 4
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هـو  {هذه اآليـة  لق من طين كما في إنه خُ: عتبار أصل اإلنسان يقالأمر المالئكة بالسجود له، فبا   ا  لم -وسلم
  .]سورة األنعام) ٢([ }الَِّذي خَلَقَكُم من ِطيٍن

ما قال ك لق من صلصال أو من تراب   خُ  التي ذكرت أن اإلنسان     اآليات األخرى  مع  اآلية هذهال تعارض بين    و
ِإنَّا خَلَقْنَاهم من ِطيٍن    {: وكقوله ]سورة الحجر ) ٢٦([ }اٍل من حمٍإ مسنُونٍ   ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِمن صلْص    { :تعالى
رك  بالماء فصار طيناًَ ثم تُ     لَّب تراب   ؛ ألن هذا الطين هو     من اآليات   وما أشبه ذلك   ]سورة الصافات ) ١١([ }لَّاِزٍب

، إلى األصـل  ذلك كله يعود    حيث إن   ات   فال تعارض بين هذه اآلي     ،فكل ذلك يصدق عليه   ،  مسنوناً فصار حمأً 
يـا  {: بني إسـرائيل مخاطباً  -عز وجل- وهو كقوله اعتبر فيه أصلهموالمقصود أن هذا خطاب لألبناء بأمر      

       الَِمينلَى الْعع لْتُكُمَأنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمواْ ِنعاِئيَل اذْكُررِني ِإسعـز  - وكقوله ]لبقرةسورة ا) ٤٧([ }ب
) ٤٩([ }وِإذْ نَجينَاكُم من آِل ِفرعون يسومونَكُم سوء الْعذَاِب يذَبحون َأبنَاءكُم ويستَحيون ِنـساءكُم            {: -وجل

هرةً فََأخَذَتْكُم الـصاِعقَةُ وَأنـتُم      وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه ج          { : ويقول أيضاً  ]سورة البقرة 
وناِحٍد{:  ويقول]سورة البقرة) ٥٥([ }تَنظُراٍم وطَع لَىع ِبرى لَن نَّصوسا مي ِإذْ قُلْتُمسورة البقرة) ٦١([ }و[.  

ليـسوا الـذين   هم أسالفهم ووفعلوا هذه األمور مع أن الذين قالوا      بهذا األسلوب    -تبارك وتعالى –لقد خاطبهم   
ـ قَلكن النعمة على اآلباء نعمة على األبناء والنِّ  و -صلى اهللا عليه وسلم   -كانوا في زمن النبي      ة باآلبـاء  م الحالَّ

) ٢([ }هو الَِّذي خَلَقَكُم من ِطينٍ    {: والمقصود أن الخطاب في قوله تعالى     ،  تلحق األبناء إن كانوا على طريقتهم     

  . االعتبار بهذا هكذاجاء ]سورة األنعام

باعتبـار أن   ]سـورة األنعـام  ) ٢([ }خَلَقَكُم من ِطيٍن{: إنه قال: قالفهر الخطاب   انظر إلى ظ  العلم  وبعض أهل   
  .، واهللا أعلمال حاجة إليه ف، القول فيه بعدهذاإال أن أصل النطفة من الطين، 

رضي اهللا  - عباس ابن عن جبير بن سعيد قال ]نعامسورة األ ) ٢([ }ِعنده ثُم قَضى َأجالً وَأجٌل مسمى    {: وقوله
 مجاهـد،  عن روي وهكذا،  اآلخرة يعني }وَأجٌل مسمى ِعنده  { الموت يعني }ثُم قَضى َأجالً  {: -ماتعالى عنه 

 بـن  ومقاِتـل  والـسدي،  وعطية، أسلم، بن وزيد والضحاك، وقتادة، والحسن، جبير، بن وسعيد وِعكِْرمة،

  .وغيرهم حيان،

 األجل األول هو الموت واألجل الثاني هو        ]سورة األنعام ) ٢([ }ِعنده ثُم قَضى َأجالً وَأجٌل مسمى    {: يقول تعالى 
 الذي مشى عليه عامـة   هو وهذا -واهللا تعالى أعلم  -  هذه اآلية  وهذا المعنى هو من أحسن ما تفسر به       القيامة،  

خلق اإلنسان إلى أن    هو ما بين أن ي    األجل األول   : بعضهم يقول و،  لمفسرين ابن جرير  كبير ا  ومنهم   أهل العلم 
 األجل األول هو حياة اإلنـسان فـي الـدنيا،            أن  يعني ث،الثاني ما بين أن يموت إلى أن يبع       األجل  يموت، و 

  . ال دليل عليه القولوهذا الحياة البرزخية،  هوواألجل الثاني

 أي كقولـه    قبض األرواح عند المـوت     الثانياألجل  قبض األرواح في النوم، و    األول   األجل   :وبعضهم يقول 
اللَّه يتَوفَّى الْـَأنفُس  { : وكقوله]سورة األنعام) ٦٠([ }وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهارِ    { :تعالى

 }منَاِمها فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموتَ ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَى َأجـٍل مـسمى            ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي       

  .]سورة الزمر) ٤٢([
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جعلهـا  التي  ة  األجل األول هو ما أجله ووقته في الدنيا مما أعلم به خلقه وأظهره لهم، كاألهلّ              : وبعضهم يقول 
فيـه  أيضاً  ، وهذا    هو أجل الموت   الثانيجل  األ و لقمر وما أشبه ذلك،   ومنازل الشمس وا   والمطالع    لهم مواقيت

  .بعد

) ٢([ }وَأجـٌل مـسمى ِعنـده   {:  يعني لمن مضى وقوله]سورة األنعام) ٢([ }قَضى َأجالً {:  قوله : وبعضهم يقول 

  .الذي ينتظرهميعني الموت   تأتيهم آجالهممن سيأتون حيثمفي الباقين ي  أ]سورة األنعام

 :-تبـارك وتعـالى   - قوله   ذلكر ب ساألول في األجل المحتوم، والثاني في الزيادة عليه كما فُ         : وبعضهم يقول 

كمـا هـو    أنـواع    التقدير   وهذا باعتبار أن   ]سورة الرعد ) ٣٩([ }اللّه ما يشَاء ويثِْبتُ وِعنده ُأم الِْكتَابِ      يمحو  {
هذا ال يحـصل    فكتبه في اللوح المحفوظ،     قد   و -عز وجل -في علم اهللا    هناك التقدير األزلي الذي هو      فمعلوم،  

فيؤمر  إلى الجنين    لكالم بعثيالتقدير العمري حينما    : -كما يقول بعض أهل العلم    -له محو وال تغيير، وهناك      
  .]سورة الدخان) ٤([ }يٍمِفيها يفْرقُ كُلُّ َأمٍر حِك{ : قال تعالى،ليلة القدر في حوليالتقدير الك وهنا بأربع كلمات،

 }يمحو اللّه ما يشَاء ويثِْبـتُ     { : كما قال تعالى   التغيير هو ما في أيدي المالئكة     فيه  الحاصل أن الذي يحصل     و

ل األول هو ما قضاه     األج:  قالوا هناومن  يعني اللوح المحفوظ،     ]سورة الرعد ) ٣٩([ }وِعنده ُأم الِْكتَابِ   {:ثم قال 
مثل هذا ال يتبـدل وال يتغيـر، واألجـل     واللوح المحفوظ   واألرض في    السماوات   وقدره يوم خلق حين خلق    

 تزيد فـي العمـر    أنها  صلة الرحم   دل على ذلك ما ورد عن       ، كما   الثاني هو الذي يحصل به الزيادة والنقص      

قد كتب في الصحف التي بأيدي المالئكـة أن عمـر    -عز وجل -فيكون اهللا    )٥( ال يرد القضاء إال الدعاء     هوأن
، فيحـصل   مثالًه إلى ستين عمر فزيد فيي علمه أن هذا اإلنسان يصل الرحمر ف خمسون سنة، وكتب وقد اهذ

  . ويزاد العمر بهذا االعتبارفي الصحف التي بأيدي المالئكةالمحو 

ر عـن المعنـى     عبمن  ن أحسن    أعلم، ومِ  واهللاكما سبق،   –األول  هو   هذه األقوال    أحسنوعلى كل حال فإن     
معناه ثم قضى أجـل الحيـاة       ": يقول حيث   -رحمه اهللا -بير المفسرين ابن جرير     األول الذي عليه الجمهور ك    

 نبه خلقه على موضع حجته عليهم من أنفـسهم          -ذكرهتعالى  -؛ ألنه   ث مسمى عنده وهو أجل البع     الدنيا وأجلٌ 
يعدل به كفاركم اآللهة واألنداد هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنـشأكم مـن طـين،               أيها الناس إن الذي     : فقال لهم 

 ليعيـدكم ترابـاً     آجال حياتكم لفنائكم وممـاتكم    داً، ثم قضى    فجعلكم صوراً أجساماً أحياء بعد إذ كنتم طيناً جما        
نـتم قبـل    كالـذي ك  مسمى عنده؛ إلعادتكم أحياء وأجـساماً وطيناً كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم، وأجلٌ       

 }كَيفَ تَكْفُرون ِباللَِّه وكُنتُم َأمواتاً فََأحياكُم ثُم يِميتُكُم ثُم يحِييكُم ثُم ِإلَيِه تُرجعـون             {: مماتكم، وذلك نظير قوله   

  .-عز وجل- والعلم عند اهللا ، اآليةهذا أحسن ما تفسر به )٦("]سورة البقرة) ٢٨([

                                     
ه في من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ ل((: قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا أن   -مارضي اهللا عنه  -وأنس بن مالك     عن أبي هريرة     - 5

كتاب البر ومسلم في   ) ٢٢٣٢ص   / ٥ج) (٥٦٣٩ (باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم        -أخرجه البخاري في كتاب األدب     [))فليصل رحمه  أثره
يمد له في عمره ويؤخر  يعني ))ينسأ له في أثره((: ، ومعنى قوله)١٩٨٢ص  / ٤ج ) (٢٥٥٧(باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها  - والصلة واآلداب

  .جله ويخلد ذكرهأ

أخرجه الترمذي في [)) ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد العمر إال البر((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه– سلمانوعن 
 ).٢٤٨٩( والترهيب برقم وحسنه األلباني في صحيح الترغيب) ٤٤٨ص  / ٤ج ) (٢١٣٩" (ال يرد القدر إال الدعاء" في ما جاء باب -كتاب القدر

 ).٢٥٩ص / ١١ج (تفسير الطبري   انظر- 6
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 الـدنيا  مـدة  يعني ]سورة األنعام ) ٢([ }ثُم قَضى َأجالً  { :ومجاهد -مارضي اهللا تعالى عنه   - سعبا ابن وعن

}  هى ِعندسمٌل مَأجبعد تعالى قوله من مأخوذ وكأنه موته، حين إلى اإلنسان عمر يعني ]سورة األنعام ) ٢([ }و 

  .]سورة األنعام) ٦٠([ اآلية }ما جرحتُم ِبالنَّهاِروهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم { :هذا

ِإنَّما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها ِلوقِْتها       { :كقوله هو، إال يعلمه ال: أي ]سورة األنعام ) ٢([ }ِعنده{ :قوله ومعنى
 وةِ  { :وكقوله ]سورة األعراف ) ١٨٧([ }ِإالَّ هاعِن السع َألُونَكسا  ياهسرم انا  *  َأياهَأنتَ ِمن ِذكْر ِفيم * كبِإلَى ر

  .]سورة النازعات) ٤٤-٤٢( [}منتَهاها

  .الساعة أمر في ونتشكُّ يعني: وغيره السدي قال ]سورة األنعام) ٢([ }ثُم َأنتُم تَمتَرون{ :وقوله

مع هذا كله يحصل مـنكم       يعني و  أيضاً لالستبعاد، هي   ]سورة األنعام ) ٢([ }ثُم َأنتُم تَمتَرون  {: في قوله " ثم "ةلفظ
  . واهللا أعلممع ريب،  لكنهي بمعنى الشك  والشك حيث إن المريةالمريةفرق بين و، هذا االمتراء والشك

  ]سـورة األنعـام  ) ٣([ }ا تَكْـِسبون وهو اللّه ِفي السماواِت وِفي اَألرِض يعلَم ِسركُم وجهركُم ويعلَم م    { :وقوله

 الـسماوات  فـي  من باإللهية له ويقر ويوحده يعبده: أي األرض، وفي السماوات في "اهللا" المدعو هو: أي

وهـو  { :تعالى كقوله واإلنس الجن من كفر من إال ورهباً رغباً ويدعونه اهللا، ويسمونه األرض، في ومن
 فـي  مـن  وإلـه  الـسماء  في من إله هو: أي ]سورة الزخرف ) ٨٤([ }ي الَْأرِض ِإلَه  الَِّذي ِفي السماء ِإلَه وفِ    

: أي ]سورة األنعام) ٣( [}ويعلَم ما تَكِْسبون{ :وقوله ]سورة األنعام) ٣([ }يعلَم ِسركُم وجهركُم{ وهو اهللا    ،األرض

  .وشرها خيرها مكأعمال جميع

 وحام حوله هو أجود ما تفسر به اآلية واهللا أعلم، وهـو الـذي              -رحمه اهللا - كثير   هذا المعنى الذي ذكره ابن    
 باإللهيـة  له ويقر ويوحده يعبده: أي: "أعني قوله ن أهل العلم من المفسرين وغيرهم،       عليه عامة المحققين م   

  .يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل األرض" اهللا ويسمونه األرض، في ومن السماوات في من

  .ته أنه يعلم ما تسرون وما تعلنونومن صفيعني  ]سورة األنعام) ٣([ }يعلَم ِسركُم وجهركُم{: قولهو

 ]سورة األنعـام ) ٣([ }وهو اللّه ِفي السماواِت وِفي اَألرِض يعلَم ِسركُم وجهركُم{:  قوله:ومن أهل العلم من قال   

 وقـال  ،هذا المعنى اختاره بعض أهل العلـم وفي السماوات وفي األرض، ركم  وجهيعلم سركموهو اهللا يعني  
ي ليس أ لكنه ال يساعد عليه ظاهر السياق، إن هذا هو الوجه في تفسيرها وأحسن ما قيل في معناها،         : النحاس

  . واهللا تعالى أعلم،هذا هو المعنى المتبادر من اآلية

وهـو اللّـه ِفـي    { : قوله إلى أن-رحمه اهللا-سرين ابن جرير   ومنهم كبير المف  - طائفة من أهل العلم      توذهب
وِفي اَألرِض  { :، ثم تبدأ جملة جديدة     تام ثم وقفٌ ،   المألوه في السماوات   يعني وهو  ]سورة األنعام ) ٣([ }السماواِت

     ونا تَكِْسبم لَمعيو كُمهرجو كُمِسر لَمعضِ {: ولهفيكون ق  ]سورة األنعام ) ٣([ }يِفي اَألربعده ولـيس     بما اًمتعلق }و
، وقـد وهـن هـذا    وهذا المعنى وإن كانت تحتمله اآلية إال أن المعنى األول أقرب منه         ،  قبلهمعطوفاً على ما    

  . ثم رده وضعفه..ن المعنى كذا وكذاإ :قال بعض المتسننة:  وقال-رحمه اهللا-ابن القيم القول اإلمام 

 أشياء مفيدة يحسن الوقـوف عليهـا،        ه وفي  اآلية  له كالم في هذه    -رحمه اهللا -الشنقيطي  الشيخ محمد األمين    و
  :يةفي اآلالشنقيطي كالم 

  : تعالى-رحمه اهللا-مد األمين ال الشيخ محق
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  :للعلماء جهانو }يعِدلُون{ تعالى قوله في، ]سورة األنعام) ١([ }ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم يعِدلُون{ :تعالى قوله"

 :بقوله متعلق }ِبربِهم{ :فقوله هذا وعلى ،عنه والميل االنحراف بمعنى الشيء عن العدول من أنه: أحدهما

، والـضالل  الكفـر  إلى الحق طريق عن وينحرفون يميلون بربهم كفروا الذين إن: فالمعنى وعليه }كَفَرواْ{
  . فال يتوجهون إليه بطاعة وال إيمان يعدلون عن ربهم:أي) عن(بمعنى ) الباء( إن :الوجه هذا على وقيل

عـدلت  : أن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيراً في العبادة، من قول العـرب       : وثانيهما
  : ومنه قول جريرالن إذا جعلته له نظيراً وعديالً، فالناً بف

  رياحــاً أم الفــوارس أثعلبــة
  

ــدلتَ   ــم ع ــة به ــشابا طهي   والخ
  

  ؟رياح وبني ثعلبة لبني وأمثاالً نظراء والخشاب طهية أجعلت :يعني
تَاللَِّه ِإن كُنَّا لَِفي ضـلَاٍل      { :غيره به عدلوا الذين الكفار عن تعالى كقوله القرآن له يدل األخير الوجه وهذا
وِمن النَّاِس من يتَِّخـذُ ِمـن دوِن     { :الىتع وقوله ]سورة الشعراء ) ٩٨-٩٧([ }ِإذْ نُسويكُم ِبرب الْعالَِمين   * مِبيٍن

  .]سورة البقرة) ١٦٥([ }اللِّه َأنداداً يِحبونَهم كَحب اللِّه

َأم { :كقولـه  -تعـالى  اهللا قبحهم- والخالق المخلوق بين ساووا الكفار أن إلى كثيرة آيات في تعالى وأشار
سورة ) ١٦([ }ِه فَتَشَابه الْخَلْقُ علَيِهم قُِل اللّه خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء وهو الْواِحد الْقَهارجعلُواْ ِللِّه شُركَاء خَلَقُواْ كَخَلِْق

ضرب لَكُـم مثَلًـا ِمـن       { :وقوله ]سورة النحل ) ١٧([ }َأفَمن يخْلُقُ كَمن الَّ يخْلُقُ َأفَال تَذَكَّرون      { :وقوله ]الرعد
 }هم كَِخيفَِتكُم َأنفُسكُم  كُم من ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من شُركَاء ِفي ما رزقْنَاكُم فََأنتُم ِفيِه سواء تَخَافُونَ             َأنفُِسكُم هل لَّ  

  .اآليات من ذلك غير إلى ]سورة الروم) ٢٨([

 -العين بكسر- دلِع فهو جنسه من كان إذا: العربية علماء بعض قال ،ونظيره مثله اللغة في الشيء لدوِع

  :مهلهل قول األول ومن -العين بفتح- دلع فهو جنسه غير من كان وإذا

ـ        دالً مـن كليـب   على أن لـيس ِع

  

ــر     ــر الكبي ــل األم ــداة بالب   غ

  

 وال ونهئيكاف ال البكري مرة بن اسجس قتله الذي كليب بأخيه وائل بن بكر من قتلهم الذين القتلى أن يعني

  .الشرف في نهويعادل

 الـصيام  مـن  اإلطعـام  نظير المراد ألن ]سورة المائدة ) ٩٥([ }َأو عدُل ذَِلك ِصياما   { :تعالى قوله الثاني ومن

) ١٢٣([ }والَ يقْبُل ِمنْهـا عـدلٌ     { :وقوله ]سورة األنعام ) ٧٠([ }وِإن تَعِدْل كُلَّ عدلٍ   { :وقوله،  جنسه من وليس

  .بدله تؤخذ ىللمفد معادلة قيمة كأنه ألنه؛ الفداء دلوالع ]سورة البقرة

 هـذه  فـي  ]سورة األنعام ) ٣([ اآلية }وهو اللّه ِفي السماواِت وِفي اَألرِض يعلَم ِسركُم وجهركُم        { :تعالى قوله

  :تعالى اهللا كتاب في مصداق هل منها واحد وكل التفسير من للعلماء أوجه ثالثة الكريمة اآلية

 ؛األرض وفي السماوات في المعبود اإلله وهو :يأ }وهو اللّه ِفي السماواِت وِفي اَألرِض{ المعنى أن: األول
 وهذا ،خبر أو حال )يعلم( فجملة هذا وعلى،  والسماء األرض في بحق وحده المعبود هو -جل وعال - ألنه

: أي ]سورة الزخـرف ) ٨٤([ }ء ِإلَه وِفي الَْأرِض ِإلَه  وهو الَِّذي ِفي السما   { :تعالى قوله له ويشهد يبينه المعنى

وهو المعبود في السماء واألرض بحق وال عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ ألنه وبال عليهم يخلدون بها فـي                  
ِإن ِهـي ِإلَّـا     { -عن ذلك علواً كبيـراً    سبحانه وتعالى   -النار الخلود األبدي، ومعبوداتهم ليست شركاء هللا        
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ملْطَانٍ         َأسا ِمن سِبه َل اللَّها َأنزاُؤكُم مآبو ا َأنتُموهتُميمِمن     { ]سورة النجم ) ٢٣([ }اء س ونعدي الَِّذين تَِّبعا يمو
          ونصخْرِإالَّ ي مه ِإنو ِإالَّ الظَّن ونتَِّبعكَاء ِإن يوِن اللِّه شُرفي اآلية اظهر   وهذا القول    ]سورة يونس ) ٦٦([ }د

  .األقوال، واختاره القرطبي

أي وهو   ]سورة األنعام ) ٣([ }يعلَم ِسركُم { :يتعلق بقوله  }ي السماواِت وِفي اَألرضِ   ِف{ :أن قوله : الوجه الثاني 
ي يعلَـم  قُْل َأنزلَه الَّـذِ { :ن هذا القول ويشهد له قوله تعالىبيي و ،اهللا يعلم سركم في السماوات وفي األرض      

 نقله  ،وهذا القول من أحسن ما قيل في اآلية       : قال النحاس  ]سورة الفرقان ) ٦([ }السر ِفي السماواِت والَْأرضِ   
  .عنه القرطبي

 }وِفـي اَألرضِ  {:  وقولـه  }ِفي السماواتِ {: وهو اختيار ابن جرير، أن الوقف تام على قوله        : الوجه الثالث 

 على عرشه  مستٍو-جل وعال- نهأ ومعنى هذا القول  ،  يعلم سركم وجهركم في األرض    :  أي ،يتعلق بما بعده  

أهل األرض وجهرهم ال يخفى عليه شيء من ذلكفوق جميع خلقه مع أنه يعلم سر .  

َأم *  تَمـور  َأَأِمنتُم من ِفي السماء َأن يخِْسفَ ِبكُم اَألرض فَِإذَا ِهي         { :ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى      
 }الرحمن علَى الْعرِش استَوى{ :وقوله ]سورة الملك ) ١٧-١٦([ }َأِمنتُم من ِفي السماء َأن يرِسَل علَيكُم حاِصبا       

ِبِعلٍْم وما كُنَّا   فَلَنَقُصن علَيِهم   { :وقوله ]سورة الحديد ) ٤([ }وهو معكُم َأين ما كُنتُم    { : مع قوله  ]سورة طـه ) ٥([
وسيأتي إن شاء اهللا تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة األعراف ]سورة األعراف) ٧([ }غَآِئِبين.  

 -من أن اهللا تعالى في كل مكان مستدلين بهذه اآلية على أنـه فـي األرض      -واعلم أن ما يزعمه الجهمية      

ودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منهـا رب            مبين وجهل باهللا تعالى؛ ألن جميع األمكنة الموج        ضالٌل
 وأعلى من كل شيء، محيط بكل شـيء وال يحـيط بـه              ،السماوات واألرض الذي هو أعظم من كل شيء       

 أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل األعلى، فلو            -جل وعال -شيء، فالسماوات واألرض في يده      
 فيها، أو في كل جزء من أجزائها؟ حاشا وكـال،           نه حالٌّ إ: كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال         

  .هي أصغر وأحقر من ذلك

فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السماوات واألرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، محيط بكل شيء                   
ا ِفي الَْأرِض ولَا َأصغَر     لَا يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت ولَ       {  يحيط به شيء، وال يكون فوقه شيء       وال

  .]سورة سبأ) ٣([ }ِمن ذَِلك ولَا َأكْبر ِإلَّا ِفي ِكتَاٍب مِبيٍن

يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم      { ، هو كما أثنى على نفسه     ،ناء عليه  ال نحصي ث   ،سبحانه وتعالى علواً كبيراً   
  .)٧(" ]سورة طـه) ١١٠([ }ولَا يِحيطُون ِبِه ِعلْما

                                     
 عام المتوفى(الجكني الشنقيطي  لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر )٤٧١ – ٤٦٩ص  / ١ج  (البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء- 7

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت :   طهـ١٣٩٣
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ِتيِهم من آيٍة من آياِت ربِهم ِإالَّ كَانُواْ عنْها وما تَْأ{ : في تفسير قوله تعالى-تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
ِرِضينعِز* متَهسا كَانُواْ ِبِه ياء مَأنب ْأِتيِهمفَ يوفَس ماءها جقِّ لَمواْ ِبالْحكَذَّب ُئفَقَدلَكْنَا ِمن * ونَأه اْ كَموري َألَم

اهم ِفي اَألرِض ما لَم نُمكِّن لَّكُم وَأرسلْنَا السماء علَيِهم مدرارا وجعلْنَا اَألنْهار تَجِري ِمن قَبِلِهم من قَرٍن مكَّنَّ
نًا آخَِرينقَر ِدِهمعَأنْشَْأنَا ِمن بو م ِبذُنُوِبِهملَكْنَاهفََأه ِتِهمسورة األنعام) ٦- ٤([ }تَح[.  

 وحجة ومعجزة داللة: أي من آية أتتهم مهما إنهم: المعاندين المكذبين المشركين عن اًمخبر تعالى يقول

  .بها يبالون وال يهاإل ينظرون فال عنها يعرضون فإنهم الكرام رسله وصدق اهللا وحدانية على الدالالت من

 ]سورة األنعام) ٥([ }ونُئ َأنباء ما كَانُواْ ِبِه يستَهِزفَقَد كَذَّبواْ ِبالْحقِّ لَما جاءهم فَسوفَ يْأِتيِهم{: تعالى اهللا قال

 يجدنولَ التكذيب من فيه هم ما خبر يأتيهم أن بد ال بأنه بالحق تكذيبهم على شديد ووعيد لهم تهديد وهذا

هغب باله وليذوقُنو.  

 من ونظرائهم بأشباههم حلَّ ما الدنيوي والنكال العذاب من يصيبهم أن لهم ومحذرا اًواعظ تعالى قال ثم

 وعمارة لألرض واستغالالً اًوأوالد أمواالً وأكثر ،اًجمع وأكثر قوة، منهم أشد كانوا الذين السالفة القرون

: أي ]سورة األنعام) ٦([ }َألَم يرواْ كَم َأهلَكْنَا ِمن قَبِلِهم من قَرٍن مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض ما لَم نُمكِّن لَّكُم{ :فقال لها،

  .والجنود والسعة العريض، والجاه واألعمار، واألوالد األموال من

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم،

لم وا بذلك القتران بعضهم ببعض، وإن كان أهل العسم و-أعني المتعاصرين- هم أهل الزمان الواحد: القرنف
 أو سبعين، سنة أو ثمانين أو ستين أو خمسينفي المدة الزمانية، هل القرن يكون مائة يختلفون في تحديد ذلك 

صلى اهللا -وا على هذه المسألة عند قول النبي مأو غير ذلك، فالحاصل أن أهل العلم اختلفوا في تحديده، وتكل
  .)١())خير الناس قرني((: -عليه وسلم

) ٦([ }َألَم يرواْ كَم َأهلَكْنَا ِمن قَبِلِهم من قَرٍن مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض ما لَم نُمكِّن لَّكُم{: -تبارك وتعالى- يقول

ن اإلنسان حينما جاء إلى هذه الدنيا  إ:اصين الذين يقولون على الخرا بهيردها هذه اآلية وأمثال ]سورة األنعام
 كما هو زعم أصحاب نظرية التطور الذين منهم ال زالت األجيال والقرون تتطورجاء بصورة بدائية تماماً و

في القرن الماضي إال أن الكفار  وإن اغتر بها من اغتر  النظرية، وهذهرأصل اإلنسان قرد ثم تطو: من يقول
القول ا هولهذه النظرية فروع ومن فروع أسقطوها، - المنتسبين إلى اإلسالموقلدهم بعض-وا بها ءالذين جا

                                     
       فـضائل الـصحابة  ومسلم في كتاب) ٩٣٨ص  / ٢ج ) (٢٥٠٩(باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد   -أخرجه البخاري في كتاب الشهادات     - 1

  ).١٩٦٢ص  / ٤ج ) (٢٥٣٣ (ونهم ثم الذين يلونهمباب فضل الصحابة ثم الذين يل -رضي اهللا تعالى عنهم-
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ها كانت نيزعمون أمن فروعها تسمية بعض العصور المتقدمة بأسماء بأن األجيال المتعاقبة تطورت، و
خلق آدم   تعالىفاهللا؛ وهذا كله كذب ال صحة له وغير ذلك، نزيورالبموجودة، كالعصر الحجري والعصر 

 من ال، وهكذا جاءت األممعلى أكمل صورة وعلمه األسماء كلها وأسجد له مالئكته، وكان في أحسن ح
نة ال زال الناس يتحيرون فيما وجد من آثارها مما ال يعرفه أهل هذا وجدت أمم ممكّومن تلك األمم  ،نسله

إن هذا : حتى قالوان تفسيراً لإلمكانات التي حفرتها ال يجدو قد  ومنها آبار عجيبة جداًالزمان، وآثارهم شاهدة
  . لسليمان-ز وجلع-من عمل الجن الذين سخرهم اهللا 

وعليها  لم يصل إليه أهل هذا العصر مما إلى بيوتلت وحومن آثار األمم السابقة تلك الجبال التي نُحتت و
  .نقوش دقيقة من طيور وغيرها

من أماكن بعيدة عن طريق ها بستجالها وانقل صخورذه األهرام العجيبة التي ال يمكن كذلك همن اآلثار و
وال يمكن أن يرفعها اإلنسان حتى توضع في مواضعها إال بطرق لم يتوصل  سيطةبالحيوانات واألشياء ال
  !إليها أهل هذا العصر

 ]سورة األنعام) ٦([ }مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض ما لَم نُمكِّن لَّكُم{ : فقال عنها-عز وجل-نة أخبر اهللا مكَّمهذه أمم ف

الناس قد تطوروا إن : يقولون يعيشون في وهم كبير وكله يدل على بطالن قول المتخرصين الذينذا وه
  .ووصلت بهم الحال إلى هذا العصر

 وذلك أن مبدأ اإلنسان كان من ماليين السنين ا في العبادة،والزعم بأن الناس تطور ومن فروع نظرية التطور
 ثم صار ن الطبيعةخاف مئاً وهكذا شيئاً فشيئاً حتى صار ييعرف شيلم يكن أول ما بدأ  و-هذا كله كذبو-

عبادة المالئكة،  ثم عبادة الجنالسحر، ثم صارت  ثم بدأ يتعلم الشعوذة والسحر فجاءت عصور يعبد الطبيعة،
هو اهللا؛ ألنه استطاع أن يسيطر على الطبيعة  اآلن أصبح اإلنسان:  ثم يقولونشيئاً فشيئاً حتى عبد اهللا،وهكذا 

ألنه كان يجهل هذه الطبيعة وال إليه ويلوذ به؛ يلجأ معبود اجة إلى لم يعد اإلنسان بعد ذلك بحوأن يقهرها ف
 أما اآلن يلجأ إلى اختراع عبادة أو معبود أو إله يطلب منه الحماية،كان يعرف تفسيراً لكثير من الظواهر ف

  !!فال حاجة إلى ذلك

وبقي الناس عشرة لى األرض  إمن الجنة أنزله حيثجعله نبياً يعبد اهللا  خلق آدم و-عز وجل-اهللا والحق أن 
  .بهذا األمر وتتابعوا عليه الرسل تقرون على التوحيد، ثم جاء

وجعلْنَا اَألنْهار تَجِري { شيء بعد شيًئا: أي ]سورة األنعام) ٦([ }وَأرسلْنَا السماء علَيِهم مدرارا{ :ولهذا قال
ِتِهما أي ،األرض وينابيع السماء أمطار عليهم اأكثرن: أي ]سورة األنعام) ٦([ }ِمن تَحلهم وإمالء استدراج.  

}م ِبذُنُوِبِهملَكْنَاهنًا { وهاحاجتر التي وسيئاتهم بخطاياهم: أي ]سورة األنعام) ٦([ }فََأهقَر ِدِهمعَأنْشَْأنَا ِمن بو
اديثأح وجعلناهم الذاهب كأمس األولون فذهب: أي ]سورة األنعام) ٦([ }آخَِرين.  

}نًا آخَِرينقَر ِدِهمعَأنْشَْأنَا ِمن بهلكواُأف أعمالهم مثل فعملوا لنختبرهم، آخر جيالً :أي ]سورة األنعام) ٦([ }و 

  .هالكهمإك

 كذبتموه الذي والرسول منهم، اهللا على بأعز أنتم فما أصابهم، ما مثل يصيبكم أن المخاطبون أيها فاحذروا

  .وإحسانه لطفه لوال منهم العقوبة ومعاجلة بالعذاب أولى فأنتم ،رسولهم من اهللا على أكرم
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}ِبينم رذَا ِإالَّ ِسحه واْ ِإنكَفَر لَقَاَل الَِّذين ِديِهمِبَأي وهسطَاٍس فَلَما ِفي ِقرِكتَاب كلَيلْنَا عنَز لَوال * وقَالُواْ لَوو
ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجالً ولَلَبسنَا علَيِهم ما  *نَا ملَكًا لَّقُِضي األمر ثُم الَ ينظَرونُأنِزَل علَيِه ملَك ولَو َأنزلْ

ونلِْبسِز* يتَهسا كَانُواْ ِبِه يم مواْ ِمنْهِخرس اقَ ِبالَِّذينفَح ِلكن قَبٍل مسِزَئ ِبرتُهلَقَِد اسُئوواْ ِفي * ونقُْل ِسير
كَذِِّبينةُ الْماِقبع فَ كَانواْ كَيانظُر ِض ثُمسورة األنعام) ١١-٧([ }اَألر[.  

ولَو نَزلْنَا علَيك { :فيه ومنازعتهم ومباهتتهم للحق ومكابرتهم وعنادهم المشركين عن اًمخبر تعالى يقول
لَقَاَل الَِّذين { ذلك وباشروا نزوله ورأوا عاينوه، :أي ]سورة األنعام) ٧([ }َأيِديِهمِكتَابا ِفي ِقرطَاٍس فَلَمسوه ِب
ِبينم رذَا ِإالَّ ِسحه واْ ِإنكَفَر{ ])ا تعالى قال كما وهذا ]سورة األنعام) ٧للمحسوسات مكابرتهم عن مخبر: } لَوو

 }لَقَالُواْ ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَا بْل نَحن قَوم مسحورون* واْ ِفيِه يعرجون فَتَحنَا علَيِهم بابا من السماء فَظَلُّ

) ٤٤([ }وِإن يروا ِكسفًا من السماء ساِقطًا يقُولُوا سحاب مركُوم{ :تعالىوكقوله  ]سورة الحجر) ١٥-١٤([

  .]سورة الطور

ا حتى يرقى  يؤمنوننهم لإ:  ومما قالوا له-صلى اهللا عليه وسلم-اآليات على النبي يقترحون كان المشركون 
 }ولَن نُّْؤِمن ِلرِقيك حتَّى تُنَزَل علَينَا ِكتَابا نَّقْرُؤه{ ويأتيهم بكتاب من عند اهللا كما في سورة اإلسراء في السماء

) ٧([ }ولَو نَزلْنَا علَيك ِكتَابا ِفي ِقرطَاٍس{ :ذلك قائالًلهم  قورد على - وجلعز-فاهللا  ]سورة اإلسراء) ٩٣([

وذلك أبلغ ما يكون من اإلحساس،  ]سورة األنعام) ٧([ }فَلَمسوه ِبَأيِديِهم{ في قرطاسباً كتويعني م ]سورة األنعام
* م بابا من السماء فَظَلُّواْ ِفيِه يعرجونولَو فَتَحنَا علَيِه{ :-عز وجل-هذا كما قال اهللا كابروا، وللكذبوا و

 )رتْكِِس( : وفي القراءة األخرى]سورة الحجر) ١٥-١٤([} نَحن قَوم مسحورون بْل ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَالَقَالُواْ 

يعني سعلى أحد القولين في تفسير -أمامهم المالئكة تعرج لت لو رأوا باباً مفتوحاً إلى السماء فظ، يعني تد
  .رناِحسنحن قد :  لقالوا-اآلية

رت أبصارنا، وذلك إنما سكِّ:  لقالوا إلى السماءوصاروا يعرجون لهم هذا البابفتح وعلى القول اآلخر لو 
على سبيل المكابرة ال على ما يقوله أصحاب اإلعجاز العلمي بأنهم يصلون إلى ظلمة بعد الغالف الجوي 

مهما جاءهم من   أنهواآليات األخرى كلها تدل علىالقرآن يفسر بعضه بعضاً فسكرت أبصارنا، : قولونفي
وما منَعنَا َأن نُّرِسَل ِباآلياِت ِإالَّ َأن كَذَّب ِبها اَألولُون وآتَينَا {:  كما قال تعالىاآليات فإنهم يكذبون ويكابرون

ولَو جعلْنَاه {: قوله تعالى بيان ذلك أيضاً عند وسيأتي ]سورة اإلسراء) ٥٩([ }فَظَلَمواْ ِبهاثَمود النَّاقَةَ مبِصرةً 
ونلِْبسا يِهم ملَينَا عسلَلَبالً وجر لْنَاهعلَكًا لَّجسورة األنعام) ٩([ }م[.  

ولَو َأنزلْنَا ملَكًا لَّقُِضي األمر {: ول يق-عز وجل-واهللا كاً  الرسول إليهم ملَالحاصل أنهم يقترحون أن يكونو
وننظَرالَ ي واهللا تعالى أعلم يأتيهم العذاب بسبب تكذيبهم،سبه وا  يؤمنو لنيعني أنهم ]سورة األنعام) ٨([ }ثُم.  

}لَكِه ملَيال ُأنِزَل عقَالُواْ لَونذيراً معه يكونل :أي ]سورة األنعام) ٨([ }و.  

  -رحمه اهللا–كما قال الحافظ  نذيراً معه يكون ل:أي ]سورة األنعام) ٨([ }وقَالُواْ لَوال ُأنِزَل علَيِه ملَك{ :قال تعالى

 كما قال اهللا ،ومصدقاً لكالمه مقوياً لهو بما جاء به ليكون معيناً ن معه ملك يشهديريدون أن يكوبمعنى أنهم 
وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل {: ك حيث قال تعالى بطلب الملَالتي تفسر مرادهماألخرى  في اآلية -عز وجل-

  .]سورة الفرقان) ٧([ }يْأكُُل الطَّعام ويمِشي ِفي الَْأسواِق لَولَا ُأنِزَل ِإلَيِه ملَك فَيكُون معه نَِذيرا
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 ما على المالئكة نزلت لو: أي ]سورة األنعام) ٨([ } ينظَرونولَو َأنزلْنَا ملَكًا لَّقُِضي األمر ثُم الَ{ : تعالىاهللا قال

 }ما نُنَزُل الْمالِئكَةَ ِإالَّ ِبالحقِّ وما كَانُواْ ِإذًا منظَِرين{ :تعالىاهللا  قال كما ،العذاب اهللا من لجاءهم عليه هم

  .]سورة الفرقان) ٢٢([ اآلية }رى يومِئٍذ لِّلْمجِرِمينيوم يرون الْملَاِئكَةَ لَا بشْ{ :قولهو ]سورة الحجر) ٨([

 أنزلنا ولو: أي ]سورة األنعام) ٩([ }ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجالً ولَلَبسنَا علَيِهم ما يلِْبسون{ : تعالىوقوله

 مخاطبتهليمكنهم  رجلال هيئة على لكان ملكيا رسوالً البشر إلى بعثنا لو: أي ،ملكًا البشَِري الرسول مع

  .عنه باألخذ واالنتفاع

أنزلنا مع لو  :]سورة األنعام) ٩([ }ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجالً{ : بقولهليس بالضرورة أن يكون المراد
يعتقدون أن الرسل ال تكون إال وا ؛ وذلك أنهم ربما كان-رحمه اهللا– كما يقول الحافظ الرسول البشري ملكاً،

لوا المعلوم منزلة نزأنهم يعني  ]سورة إبراهيم) ١٠([ }ِإن َأنتُم ِإالَّ بشَر مثْلُنَا{ :من المالئكة، ولهذا قالوا ألقوامهم
 لمعنى وهو أن ذلك وقع جرياً على وا به بأسلوب الحصرء يحتاج إلى تأكيد فجاال المعلوم  أنيعني، المجهول

 وهم يعرفون أنهم بشر -عليهم الصالة والسالم-الرسل مع أن  ن الرسول ال بد أن يكون مالئكياًاعتقادهم بأ
سورة ) ٩([ } ملَكًا لَّجعلْنَاه رجالًولَو جعلْنَاه{ : فقال عليهم رد-عز وجل-فاهللا ، نحن لسنا من البشر: لم يقولوا

ال يطيقون التلقي من ملك بل وال رؤية الملك على ؛ ألنهم ون األخذ عنهيستطيع لجعلناه رجالً : أي]األنعام
حصل به األسوة والقدوة؛ ألنه تفإن كل ما يعمله هذا الملك ال ته  رؤيأطاقواوحتى لو صورته الحقيقية، 
 ليس فيه النزعة الطينيةولق من نور خُ  إنه حيثعن خلقهم تماماً يختلفآخر هو في خلق و منزوع الشهوات

هؤالء صحابة : اقتدوا بالصحابة في كذا وكذا قالوا: ل لهميق إذا  اليومالناس، ثم إن التي تشده إلى األرض
لب  فكيف سيكون الحال إذا طُ- بشر مثلهممع أن الصحابة– وأين نحن منهم حتى نقتدي بهم في كل شيء

  !منهم االقتداء بملك من المالئكة؟

 بأن ا يلبسون على أقوامهم وعلى الناسإذا كانو: أي ]سورة األنعام) ٩([ }م ما يلِْبسونولَلَبسنَا علَيِه{ :قال تعالى
لو : يقول -عز وجل-، فاهللا ملك يشهد على رسالتهمعه ال بد أن يأتي ، أو ال بد أن يكون مالئكياًالرسول 
  .؟هل هذا ملك أو بشرورة رجل ولخلطنا عليهم األمر فوقع لهم االلتباس ص، لجعلناه في اًنزلناه ملك

  .البشري رسالة قبول في أنفسهم على يلبسونهم  كما األمر عليهم اللتبس كذلك كان ولو

 فالمعنى األول أنهم يلبسون على ]سورة األنعام) ٩([ }ولَلَبسنَا علَيِهم ما يلِْبسون{ : في قولههذا أحد المعنيينو
  .لبسون على أنفسهم والمعنى الثاني أي ما ي-كما سبق–الناس 

) ٩٥([ }قُل لَّو كَان ِفي اَألرِض مآلِئكَةٌ يمشُون مطْمِئنِّين لَنَزلْنَا علَيِهم من السماء ملَكًا رسوالً{ :تعالىكقوله 

 بعضهم ليدعو منهم رسالً الخالئق من صنف كل إلى يرسل أنه بخلقهمته تعالى رح فمن ]سورة اإلسراء

لَقَد من اللّه علَى الْمؤِمِنين ِإذْ { :تعالى قال كما والسؤال المخاطبة في ببعض ينتفع أن بعضهم وليمكن بعضاً
كِّيِهمزياِتِه وآي ِهملَيتْلُو عي َأنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعسورة آل عمران) ١٦٤([ آليةا }ب[.  

هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم {: وتعالىتبارك –من أشباه هذه اآلية قوله و
 أرسل إليهم رسوالً  على عباده أن-تبارك وتعالى–يمتن فهو  ]سورة الجمعة) ٢([ }مهم الِْكتَاب والِْحكْمةَويعلِّ

 -مثالً–بخالف ما لو أرسل إليهم فيلسوفاً  الفهم عنه التلقي و يستطيعونوالهمالً ألحشاِكليكون مبشرياً منهم 
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اً  أرسل إليهم رسوالً أميلما، لكن  بهميأمرهما ما يقول ون يعقلوا عنه ولا يفهمون يعرفوا لغته ولن فإنهم ل
ة وتصديق بشارات تحقيق المعجزللقبول والفهم، إضافة إلى ما في ذلك من ذلك أدعى كان وهم في أمة أمية 

  .األنبياء

 في إال أتاهم ما ملك أتاهم لو: يقول ،اآلية في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن الضحاك قال

  .النور من المالئكة إلى النظر يستطيعون ال ألنهم رجل؛ صورة

}ونلِْبسا يِهم ملَينَا عسلَلَبرضي - عنه الوالبي وقال، يخلطون ما عليهم ولخلطنا: أي ]سورة األنعام) ٩([ }و
  .عليهم ولشبهنا :-مااهللا تعالى عنه

سورة ) ١٠([ }ونُئولَقَِد استُهِزَئ ِبرسٍل من قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخرواْ ِمنْهم ما كَانُواْ ِبِه يستَهِز{ :وقوله
 به وللمؤمنين له ووعد قومه من كذبه من تكذيب في -صلى اهللا عليه وسلم-للنبي  تسلية ههذ ]األنعام

  .واآلخرة الدنيا في الحسنة والعاقبة بالنصرة

 فكروا: أي ]سورة األنعام) ١١([ }قُْل ِسيرواْ ِفي اَألرِض ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاِقبةُ الْمكَذِِّبين{ : تعالىقال ثم

 والنكال العذاب من -وعاندوهم رسله كذبوا الذين- الماضية بالقرون اهللا أحل ما وانظروا أنفسكم في

  .نيالمؤمن وعباده رسله نَجى وكيف اآلخرة في األليم العذاب من لهم ادخَر ما مع الدنيا في والعقوبة

 كَانُواْ ِبِه ولَقَِد استُهِزَئ ِبرسٍل من قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخرواْ ِمنْهم ما{ :-تبارك وتعالى–يقول اهللا 
  .]سورة األنعام) ١٠([ }ونُئيستَهِز

من استهزاء ما وقع  و-عليهم الصالة والسالم-أخبار الرسل علينا في القرآن الكريم  -عز وجل- اهللا قص
كنت نبياً : وقالواوا منه سخرحيث  -عليه الصالة والسالم- ابتداء من نوح  وكيف كانت عاقبتهمأقوامهم بهم
) ٣٨([ }ِإن تَسخَرواْ ِمنَّا فَِإنَّا نَسخَر ِمنكُم كَما تَسخَرون{ :-عليه الصالة والسالم- نجاراً، فقال لهم ثم أصبحت

  . عاقبتهم وما حصل لهم من الغرق-تبارك وتعالى-  ثم ذكر]سورة هود

نَا ِببينٍَة وما نَحن ِبتَاِرِكي ما ِجْئتَ{ : له قومهقالإذ  -عليه الصالة والسالم-ما حصل لهود قص علينا وهكذا 
ِلكن قَوِتنَا عسورة هود) ٥٣([ }آِله[.  

سورة ) ٦٢([}  ِفينَا مرجوا قَبَل هذَاقَالُواْ يا صاِلح قَد كُنتَ{ : وقالوا-عليه الصالة والسالم-صالح سخروا من و

مبعداً ليس  كنتوعلى المعنى اآلخر لذي أصابك؟ اآلن ما اف نرجو عقلك ورأيك كنا: نيلى أحد المعاعف ]هود
  يف جئتنا تنهانا عن عبادة آلهتنا؟لك شأن، فك

قَالُواْ يا شُعيب ما نَفْقَه { :وا بهء الذين استهز-عليه الصالة والسالم-شعيب قال تبارك وتعالى عن قوم و
ِعيفًا وِفينَا ض اكِإنَّا لَنَرا تَقُوُل وما مِزيٍزكَِثيرنَا ِبعلَيا َأنتَ عمو نَاكمجلَر طُكهالَ رسورة هود) ٩١([ }لَو[.  

َأخِْرجوا آَل لُوٍط من { :وا به وقالواء استهز لما نهاهم عن الفاحشة-عليه الصالة والسالم- لوط  قوموهكذا
ونرتَطَهي ُأنَاس مِإنَّه ِتكُميسورة النمل) ٥٦([} قَر[.  

َأم َأنَا خَير من { :-صلى اهللا عليه وسلم– أنه قال لموسى - عنه-عز وجل-كما قال اهللا -فرعون فخبره وأما 
ِبيني كَادلَا يو ِهينم وذَا الَِّذي هه *قْتَِرِنينلَاِئكَةُ مالْم هعاء مج ٍب َأون ذَهةٌ مِورِه َأسلَيع لَا ُألِْقي٥٢([ }فَلَو-

  .]سورة الزخرف) ٥٣
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فوقع لهم ما وقع من الهالك وا به ء كلما جاءهم نبي استهز كانواهؤالء األقوام واألممالمقصود أن و
  .واالستئصال

وأمثال هذه اآلية - ]سورة األنعام) ١١([ }قُْل ِسيرواْ ِفي اَألرِض ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاِقبةُ الْمكَذِِّبين{: وأما قوله
 ريبو ترددو خطاب يتوجه لمن عنده شك وهف -ي تدعو إلى السير في األرض والنظر في عاقبة المكذبينالت

  .وليس دعوة لجميع الناس

  حيثمن الناس من يصل إلى مرتبة عالية جداًف:  على نوعين-عز وجل-والنظر في دالئل وحدانية اهللا 

لى كثير مما يجري  من أسمائه وصفاته ع-جل جالله-بما عرف عن ربه و -تبارك وتعالى-يستدل باهللا 
.." حمل الكلَّ واهللا ال يخزيك اهللا، فإنك تصل الرحم وت،كال": -ارضي اهللا تعالى عنه- كما قالت خديجة حوله

 من كان هذا أنه ال يخزي عرفت -جل جالله- هارب من خالل معرفتها ألوصاف ، فهي)٢(إلى آخر ما ذكرت
  .خلقه وتلك أوصافه

 هذه طريقة وتقع له أو لغيره بما عرف من أوصاف المعبود على أمور يراها ويشاهدها  المرءلاستدالإن 
طريقة  ال تلكمن طرق االستدالل، وإن كانت طريقة ال يصل إليها كثير من الناسوهي ، عالية في االستدالل

عز - ولهذا ذكر اهللا  الخالق،االستدالل بالمخلوقات على أعني ،أكثر ما ورد في القرآنالتي هي دارجة ال
 والسحاب المسخر بين السماء واألرض، والفلك التي  الرياح خلق السماوات واألرض وتصريف-وجل

التي تصلح هي  وهذه الطريقة ،تجري في البحر بما ينفع الناس إلى غير ذلك من دالئل القدرة والوحدانية
  .-سبحانه وتعالى- واحد عظيم قادر هم على إلهلعامة الناس وأكثر الخلق، فإذا نظروا في هذا دلّ

 وما -عز وجل-كيف أهلكهم اهللا والمقصود أن من احتاج إلى النظر في هذه األمور من آثار األمم المكذبة و
 من كان ال أما ]سورة األنعام) ١١([ }اْ ِفي اَألرِض ثُم انظُرواْقُْل ِسيرو{: أشبه ذلك وجه إليه مثل هذا الخطاب

 ولذلك فإن أبا بكر ، عنده فال يتوجه إليه هذا الخطابهذه قضايا متقررة النظر باعتبار أن يحتاج إلى هذا
  :ه يقولونوأمثال -رضي اهللا عنه–الصديق 

  وليس يصح فـي األذهـان شـيء       
   

ــل    ــى دلي ــار إل ــاج النه   إذا احت
  

لف هو النظر، بل  يستدلون بمثل هذه اآلية على أن أول واجب على المكذينوبهذا نعرف خطأ المتكلمين ال
 أول واجب  وإنماهذا من أبطل األقوال، ف-نسأل اهللا العافية- هو الشكأول واجب على المكلف  :قال بعضهم

أما هذه و ]سورة محمد) ١٩([ }فَاعلَم َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه{: كما قال تعالىال إله إال اهللا : توحيد وهو قولهو ال
، سيروا في األرضو، واانظر: ميقال لهحيث تكون لمن كان شاكاً متردداً فس فيها بالنظر مر الناي ُأاآليات الت

على الحقيقة بأنفسهم، ولذلك ال يطلب من إذا وقفوا  من أجل أن يرتفع عنهم هذا اللبس والشك والتردد يعني
ذهبون من أجل الفرجة فإن هذا سيما من يون على ذلك ال رقَ بل ال ي،الناس أن يذهبوا ليتتبعوا أماكن المعذبين

عليه الصالة -ديار ثمود أسرع على لما مر  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ذلك أن يدل على  و؛غير مشروع

                                     
ومسلم في كتاب ) ٤ص   / ١ج  ) (٣ (-صلى اهللا عليه وسلم   - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا          -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي        - 2

 ).١٣٩ص  / ١ج ) (١٦٠ (-صلى اهللا عليه وسلم- باب بدء الوحي إلى رسول اهللا -اإليمان 
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ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال ((:  لمن معهقالو -والسالم
رضي اهللا -  عليولما مر، شرب من آبارهم إال بئر الناقةونهى أن ي )٣())تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصابهم

  . أسرع وتلثمل بأرض الخسف من باب-عنه

 هإن:  يقال لما مر به-صلى اهللا عليه وسلم- النبي  الذي أسرعر بين مزدلفة ومنىالمكان المعروف بمحسو
  .يخية، واهللا أعلمن الناحية التارمكان إهالك الفيل، وإن كان هذا ال يثبت م

احتجاجاً بمثل هذه  وال للزيارة وال حتى للنظر فيها اإلنسان ال يقصد هذه األماكن للفرجةالمقصود أن و
هذه قضايا أوضح من أن :  يقولمنيتوجه للمترددين للشاكين أما  الخطاب إنما هذا: قلنا؛ ألنه كما اآليات

  .ها، واهللا أعلمال حاجة له ب فأبحث عن أدلة لها

 قُل لِّمن ما ِفي السماواِت واَألرِض قُل ِللِّه كَتَب علَى نَفِْسِه الرحمةَ لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه{

ْؤِمنُونالَ ي مفَه مهواْ َأنفُسخَِسر الَِّذين* اِر والنَّهِل وِفي اللَّي كَنا سم لَهوِليمالْع ِميعالس واللِّه  *ه رقُْل َأغَي
 ِمن الَ تَكُونَنو لَمَأس نَل مَأو َأكُون تُ َأنُأِمر قُْل ِإنِّي مطْعالَ يو طِْعمي وهِض واَألراِت واوما فَاِطِر السِليَأتَِّخذُ و

شِْركَينالْم* صع َأخَافُ ِإن ِظيٍمقُْل ِإنِّيٍم عوي ذَابي عبتُ ري * زالْفَو ذَِلكو هِحمر ِئٍذ فَقَدموي نْهفْ عرصن يم
ِبينسورة األنعام) ١٦-١٢([ }الْم[.  

 في ثبت كما ،الرحمة المقدسة نفسه على كتب قد وأنه مافيه ومن واألرض واتاالسم مالك أنه تعالى يخبر

 لما اهللا إن(( :-صلى اهللا عليه وسلم- النبي قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن الصحيحين

  .)٤())غَضِبي تَغِْلب رحمتي إن :العرش فوق عنده كتابا كتب الخَلْق خَلَقَ

 فأقسم ،للقسم الموطئة هي الالم هذه ]سورة األنعام) ١٢([ }لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه{ :وقوله

  .عباده ليجمعن الكريمة بنفسه

  ]سورة األنعام) ١٢([ }كَتَب علَى نَفِْسِه الرحمةَ لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه{ :يقول تعالى

: أي" في" بمعنى ]األنعامسورة ) ١٢([ }ِإلَى يوِم الِْقيامِة{ :قوله تعالى في "إلى"إن : من أهل العلم من يقول

  .في يوم القيامةليجمعنكم 

قد  إن الكالم: من أهل العلم من يقول ]سورة األنعام) ١٢([ }كَتَب علَى نَفِْسِه الرحمةَ{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
سورة ) ١٢([ }مِة الَ ريب ِفيِهلَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيا{ :لبيان قضية جديدة فقالبكالم جديد ثم استأنف  ،ناههاتم 

ثم أقسم أنه سيجمع الخلق ،  أنه كتب على نفسه الرحمة بخبر مستقلأخبر -تبارك وتعالى–أنه :  أي]األنعام
ل العلم من أئمة اللغة هذا ذكره بعض أهيتين مستقلتين ليس بينهما ارتباط، ويكون ذكر قضفإلى يوم القيامة، 

ا هذا الجمع بأنه وفسرو} كَتَب علَى نَفِْسِه الرحمةَ لَيجمعنَّكُم{ :ن السياق هكذا إ:بعضهم يقولو، ومن غيرهم
  أو ليوم القيامة،ي يوم القيامةف يجمعهاأي إلى يوم القيامة، ق من أبعاضهم وأجسادهم في القبور يجمع ما تفر

                                     
 باب -ومسلم في كتاب الزهد والرقائق ) ١٦٧ص  / ١ج ) (٤٢٣( باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب -جه البخاري في أبواب المساجد  أخر- 3

 .)٢٢٨٥ص   / ٤ج ) (٢٩٨٠(ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكين 

ومسلم في ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٦٩( ]سورة آل عمران) ٢٨([ }يحذِّركُم اللّه نَفْسهو{ : باب قول اهللا تعالى-اب التوحيد  أخرجه البخاري في كت- 4
 .)٢١٠٧ص  / ٤ج ) (٢٧٥١( باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه -كتاب التوبة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٨

مجتمعة : أي ]سورة المجادلة) ٦([ }ثُهم اللَّه جِميعايوم يبع{ : أيضاًأحد المعاني في قوله تعالى التفسير هو وهذا
يستغربون ويستنكرون هذا   فكيفكروهنفي هذا اليوم الذي أ  وما تفرق منهم في األرض وتحللأبعاضهم
 أئذا كنا عظاماً :اويقولو ]ءسورة اإلسرا) ٤٩([ }َأِئذَا كُنَّا ِعظَاما ورفَاتًا َأِإنَّا لَمبعوثُون خَلْقًا جِديدا{ :ايقولوف البعث

  نخرة تلك إذاً كرة خاسرة؟

كَتَب علَى نَفِْسِه { : هكذامرتبط بما قبله تمام االرتباط ]سورة األنعام) ١٢([ }لَيجمعنَّكُم{ : إن قوله:وبعضهم يقول
  }لَيجمعنَّكُم{:  في قولهالالمإن : يقولونو ]ة األنعامسور) ١٢([ }الرحمةَ لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه

 ،يوم القيامةلأن يجمعكم  كتب ربكم على نفسه: وكأنه يقول من الرحمة بدٌل }لَيجمعنَّكُم{: ن قولهإ و"أن"بمعنى 
  .فتفسيره بأنه بدل يعني أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها غاية االرتباط

مهالكم وأنه  بإأي ]سورة األنعام) ٥٤([ }كَتَب ربكُم علَى نَفِْسِه الرحمةَ{ :فقال للترهيب اقههذا س: وبعضهم يقول
 فهو يخبر ، ثم أقسم أنه سيجمعهم ليوم القيامة فيجازي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه،لم يعاجلكم بالعقوبة
  .ال محالة فيجازي كالًً بعملهأن جمعهم أمر كائن  بعد ذلك أخبرثم أنه أمهلهم بالرحمة 

ال شك عند عباده :  أي،وهو يوم القيامة الذي ال ريب فيه ]سورة الواقعة) ٥٠([ }ِإلَى ِميقَاِت يوٍم معلُوٍم{
  .فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون، المؤمنين

ال يصدقون : أي ]سورة األنعام) ١٢([ } الَ يْؤِمنُونفَهم{يوم القيامة : أي }الَِّذين خَِسرواْ َأنفُسهم{ :وقوله
  .بالمعاد وال يخافون شر ذلك اليوم

أن ترجع إلى يوم  يحتمل ]سورة األنعام) ١٢([ }ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه{ : تعالىقوله من }ِفيِه{  فيالهاء
أقرب؛ ول واأل، أي ال ريب في جمعكم، إلى الجمع ويحتمل أن ترجع ، ال ريب في يوم القيامة: أي،القيامة

 وال ضرورة ،يين مالزمةنبين المع  ثم إن، أي ال ريب في يوم القيامة،ألنه أقرب مذكور والضمير يعود إليه
  .ال ريب في هذا الجمع وال ريب في وقوع يوم القيامةف ؛ ألن يوم القيامة هو يوم الجمعللترجيح بين المعنيين

  .صلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، و
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كل : أي ]سورة األنعام) ١٣([ } ِفي اللَّيِل والنَّهاِرولَه ما سكَن{ :ثم قال تعالى :-تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
  . ال إله إال هو، الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره،دابة في السماوات واألرض

}ِليمالْع ِميعالس وهالعليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم،ألقوال عباده السميع :أي ]سورة األنعام) ١٣([ }و .  

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا،  اهللا الرحمن الرحيمبسم

 يمكن أن يكون االقتصار :]سورة األنعام) ١٣([ }ولَه ما سكَن ِفي اللَّيِل والنَّهاِر{ :-تبارك وتعالى-يقول اهللا 
كالنباتات والجمادات وما متحرك ما هو ن أكثر موالسكبما يتصف ؛ ألن ر أنه األغلبعلى ما سكن باعتبا

  .شابه ذلك

أنه ذكر أحد :  أي،ما يسميه البالغيون باالكتفاءاقتصاره على ذكر ما سكن هو من قبيل  يكون ويمكن أن
: أي }ولَه ما سكَن{ : وعلى هذا يقال، أو ذكر أحد األمرين ليدل به على اآلخر،المتقابلين ليدل به على اآلخر

 وسرابيل :أي ]سورة النحل) ٨١([ }سراِبيَل تَِقيكُم الْحر{ :-تبارك وتعالى-قوله  اذ ومن نظائر ه،وما تحرك
  .تقيكم البرد

 ،الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم -صلى اهللا عليه وسلم-ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد 
) ١٤([ }ِه َأتَِّخذُ وِليا فَاِطِر السماواِت واَألرِضقُْل َأغَير اللّ{ :وأمره أن يدعو الناس إلى صراط اهللا المستقيم

والمعنى ال أتخذ ولياً إال  ]سورة الزمر) ٦٤([ }قُْل َأفَغَير اللَِّه تَْأمرونِّي َأعبد َأيها الْجاِهلُون{ :كقوله ]سورة األنعام
  .ا ومبدعهما على غير مثال سبق خالقهم: فاطر السماوات واألرض أياهللا وحده ال شريك له فإنه

}مطْعالَ يو طِْعمي وهوهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما قال تعالى: أي ]سورة األنعام) ١٤([ }و: 

  والمطِعوهو ي( :وقرأ بعضهم هاهنا ]سورة الذاريات) ٥٦([ اآلية }وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن{

طَيعم(.  

 الذي تصمد إليه الخالئق في ، أي بمعنى الصمد هو]سورة األنعام) ١٤([ }وهو يطِْعم والَ يطْعم{:  تعالىقوله
فله الغنى  -سبحانه وتعالى- ألحد سواه اًمفتقر فالكل مفتقر إليه وهو ليس ،حاجاتها وأرزاقها وحوائجها

  .الذي ال جوف له، ومن معاني الصمد أي  الصمد وهذا أحد المعاني التي تذكر في،الكامل

عني أنه الغني ي ]سورة األنعام) ١٤([ }والَ يطْعم{:  فقوله)وهو يطِعم وال يطَعم(: وفي هذه اآلية قراء أخرى هكذا
اه نغ معنى كمال رجع إلىكال القراءتين ت و،ال يأكلأنه يعني  )وال يطعم(: ، وقولهإلى غيره ال يفتقرالذي 

ليست  و من الشواذ لكنهاقراءة سعيد بن جبير ومجاهد واألعمشوعدم افتقاره إلى غيره، والقراءة الثانية هي 
  .متواترة
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الصفة المباشرة التي تدل  ويِناالسم المباشر الذي يدل عليه هو الغَ ف،كمال الغنى يعرف من نصوص كثيرةو
 -تبارك وتعالى- وكقوله ،لذي في سورة األنعام ا ويعرف ذلك من نصوص أخرى كهذا،ىنَالِغعليه هي 

 فهذا يدل على ،يعني ال أحد يشفع عنه إال بإذنه ]سورة البقرة) ٢٥٥([ }من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه{ :مثالً
يقبل شفاعتهم نه  فهو إما أ،عنده بغير إذنه إنما يقبل شفاعتهم شفع عنده من المخلوقينكمال غناه؛ ألن الذي ي

 فهو الغني عن -عز وجل- أما اهللا ،خوف غوائلهم أو ألن سلطانه ال يقوم إال بهم أو نحو ذلك كالفتقاره إليهم
  . فال أحد يشفع عنده إال بإذنه،خلقه

ك وكمال يدل على كمال المل ]سورة البقرة) ٢٥٥([ } وما ِفي اَألرِضلَّه ما ِفي السماواِت{ :كذلك قوله تعالىو
  .الغنى أيضاً

 ))ال تغيضها نفقةى د اهللا مألي(( :-صلى اهللا عليه وسلم–قوله أيضاً من النصوص الدالة على كمال غناه و

  .)١())أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء واألرض فإنه لم يغض ما في يده(( :وقال

  .ال يأكل: أي )عمطَوهو يطعم وال ي( :وقرأ بعضهم هاهنا

صلى - دعا رجل من األنصار من أهل قباء النبي:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- أبي هريرة  وفي حديث عن
الحمد ((:  وغسل يديه قال-صلى اهللا عليه وسلم-فانطلقنا معه فلما طعم النبي   على طعام-اهللا عليه وسلم

 وكل بالء حسن ،عري ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من ال،هللا الذي يطعم وال يطعم
 ، الحمد هللا الذي أطعمنا من الطعام،وال مكفور وال مستغنى عنهًأ  الحمد هللا غير مودع ربي وال مكاف،أبالنا

 وفضلنا على كثير ممن ، وبصرنا من العمى، وهدانا من الضالل، وكسانا من العري،وسقانا من الشراب
  .)٢()) الحمد هللا رب العالمين،خلق تفضيالً

* والَ تَكُونَن ِمن الْمشِْركَين{ من هذه األمة: أي ]سورة األنعام) ١٤([ }ِإنِّي ُأِمرتُ َأن َأكُون َأوَل من َأسلَمقُْل {

  .يعني يوم القيامة ]سورة األنعام) ١٥-١٤([ }قُْل ِإنِّي َأخَافُ ِإن عصيتُ ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم

وهذا  "من هذه األمة: أي: " قال]سورة األنعام) ١٤([ } ِإنِّي ُأِمرتُ َأن َأكُون َأوَل من َأسلَمقُْل{:  تعالىقولهفي 
جاء بعده من  و-صلى اهللا عليه وسلم- فنوح ، مسبوق إلى اإلسالم-صلى اهللا عليه وسلم-باعتبار أن النبي 

يحكُم ِبها { :-تبارك وتعالى-قوله  دل عليه ما و، ووصية يعقوب لبنيه-عليهم الصالة والسالم-األنبياء من 
الَِّذين ونواْالنَِّبيلَمفالمقصود بذلك -صلى اهللا عليه وسلم-كل هؤالء سبقوا النبي  ]سورة المائدة) ٤٤([ } َأس 

  . من هذه األمةضرورة

}نْهفْ عرصن ي{العذاب : أي }مهِحمر ِئٍذ فَقَدمو{ رحمه اهللا يعني }يِبينالْم زالْفَو ذَِلكسورة األنعام) ١٦([ }و[ 

والفوز حصول الربح ونفي  ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَاز{ :كقوله
  .الخسارة

}سمِإن يو وِإالَّ ه فَالَ كَاِشفَ لَه رِبض اللّه كسسمِإن يويرٍء قَدلَى كُلِّ شَيع وٍر فَهِبخَي كقَ * سفَو الْقَاِهر وهو
الْخَِبير ِكيمالْح وهاِدِه وِعب*  آنذَا الْقُره ِإلَي ُأوِحيو نَكُميبِني وِبي ادةً قُِل اللِّه شَِهيدشَه رٍء َأكْبشَي قُْل َأي

                                                
  ).٢٦٩٧ص  / ٦ج ) (٦٩٧٦] (سورة ص) ٧٥([ }ِلما خَلَقْتُ ِبيدي{: باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 1
 )٨٢ص  / ٦ج ) (١٠١٣٣ (ما يقول إذا غسل يديه - كتاب عمل اليوم والليلة –أخرجه النسائي في السنن الكبرى  - 2
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َأِئنَّكُم لَتَشْهدون َأن مع اللِّه آِلهةً ُأخْرى قُل الَّ َأشْهد قُْل ِإنَّما هو ِإلَه واِحد وِإنَِّني بِريء ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ 
ا تُشِْركُونمواْ َأنفُ *مخَِسر الَِّذين منَاءهَأب ِرفُونعا يكَم ِرفُونَهعي الِْكتَاب منَاهآتَي الَِّذينْؤِمنُونالَ ي مفَه مهس *

ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي اِتِه ِإنَّهِبآي كَذَّب ا َأولَى اللِّه كَِذبى عِن افْتَرِمم َأظْلَم نمسورة األنعام) ٢١-١٧([ }و[.  

راد يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء ال معقب لحكمه وال 
) ١٧([ }وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشفَ لَه ِإالَّ هو وِإن يمسسك ِبخَيٍر فَهو علَى كُلِّ شَيٍء قَدير{ :لقضائه

 }ا مرِسَل لَه ِمن بعِدِهما يفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَلَا ممِسك لَها وما يمِسك فَلَ{ :كقوله تعالى ]سورة األنعام

  .]سورة فاطر) ٢([ اآلية

اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما ((:  كان يقول-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيح أن رسول اهللا 
: أي ]سورة األنعام) ١٨([ }وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه{ : ولهذا قال تعالى)٣())منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد

 ، ودانت له الخالئق، وقهر كل شيء، وعنت له الوجوه، وذلت له الجبابرة،وهو الذي خضعت له الرقاب
 وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على األشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتواضعت لعظمة جالله

  .وتحت قهره وحكمه

}ِكيمالْح وه{ أي في جميع أفعاله ]سورة األنعام) ١٨([} وفال يعطي إال من ،بمواضع األشياء ومحالها }الْخَِبير 
  .يستحق وال يمنح إال من يستحق

 وذلت له ،وهو الذي خضعت له الرقاب: أي":  يقول]سورة األنعام) ١٨([ }وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه{ :قوله
 وكبريائه وعظمته عظمة جالله، وتواضعت ل ودانت له الخالئق، وقهر كل شيء، وعنت له الوجوه،الجبابرة

 الذي ذل له  بأنهر القاهرفس "وعلوه وقدرته على األشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه
  .كل شيء وخضع له كل شيء

 كما قال  داخلة هنابمعنى علو الذات الفوقية بالذاتف ، بأنواعها تشمل الفوقية}فَوقَ ِعباِدِه{ :في قولهوالفوقية 

) ٥٠([ }يخَافُون ربهم من فَوِقِهم{ :قال تعالىكما  و]سورة طـه) ٥([ }الرحمن علَى الْعرِش استَوى{ :تعالى

فكل ذلك ، ويشمل أيضاً الفوقية بالقهر -علو القدر- ويشمل ذلك أيضاً الفوقية في القدر والمنزلة ،]سورة النحل
 بعض ه فإن هذ،كتفى بتفسير اآلية بفوقية القهر أو فوقية القدرال يلذلك و -سبحانه وتعالى-متحقق ثابت له 

  . واهللا تعالى أعلم،المعاني الداخلة فيها

قُِل اللِّه شَِهيد ِبيِني { من أعظم األشياء شهادة: أي ]سورة األنعام) ١٩([ }قُْل َأي شَيٍء َأكْبر شَهادةً{ :ثم قال
نَكُميبهو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي: أي]ألنعامسورة ا) ١٩([ }و .  

يشهد على  من يعني "من أعظم األشياء شهادة: أي ]سورة األنعام) ١٩([ }قُْل َأي شَيٍء َأكْبر شَهادةً{" :قال
  .فهذا هو الجواب }اللِّهقُِل { : ثم قال،صدق ما جئت به

                                                
ومسلم في كتاب ) ٢٨٩ص  / ١ج ) (٨٠٨( باب من لم ير رد السالم على اإلمام واكتفى بتسليم الصالة -ة  أخرجه البخاري في كتاب صفة الصال- 3

 .)٤١٤ص  / ١ج ) (٥٩٣( باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفة -المساجد ومواضع الصالة 
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 }قُْل َأي شَيٍء َأكْبر شَهادةً قُِل اللِّه{  عند لفظ الجاللة بمعنىم تمإن الكال : في اآليةومن أهل العلم من يقول

 }شَِهيد ِبيِني وبينَكُم{: هكذا ثم يبدأ الكالم -رحمه اهللا-وهو ظاهر كالم ابن جرير - انتهى ]سورة األنعام) ١٩([

  .]سورة األنعام) ١٩([ } ِبيِني وبينَكُمشَِهيد{ :ثم قال ،هو أكبر شهادة  قل اهللايعني ]سورة األنعام) ١٩([

) ١٩([ }اللِّه شَِهيد ِبيِني وبينَكُم{ : هولجواب أي أن ا،هذا كله في ضمن الجواب: ومن أهل العلم من يقول

  .أعلم واهللا ،واآلية تحتمل األمرين أي شيء أكبر شهادة؟ اهللا شهيد بيني وبينكم،:  وبعبارة أخرى]سورة األنعام

قُِل اللِّه شَِهيد ِبيِني {من أعظم األشياء شهادة : أي ]سورة األنعام) ١٩([ }قُْل َأي شَيٍء َأكْبر شَهادةً{ :ثم قال
نَكُميبلَغَ{ هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي:  أي}ون بمكُم ِبِه وُألنِذر آنذَا الْقُره ِإلَي ُأوِحيأي}و  :

  .]سورة هود) ١٧([ }ومن يكْفُر ِبِه ِمن اَألحزاِب فَالنَّار موِعده{ : كقوله تعالى،ذير لكل من بلغههو ن

ومن { -صلى اهللا عليه وسلم- يعني الذين خاطبهم النبي }وُأوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآن ُألنِذركُم ِبِه{: قوله تعالى
 فكل من بلغه هذا القرآن وفهمه الفهم ،-سلم وصلى اهللا عليه-لم يدرك النبي  من يأتي بعدهم ممنيعني  }بلَغَ

فإنه تقوم عليه الحجة وال تبرأ  -كفهم أبي بكر وعمروليس بالضرورة أن يكون فهمه - الذي يصلح لمثله
ن هذه  أحد ميال يسمع ب((: -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال النبي ، تحصل له النجاة إال باتباعهذمته وال

  .)٤())أرسلت به إال كان من أصحاب الناراألمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 

 وفهم الحجة يتفاوت غاية التفاوت بين ، بلوغ الحجة وفهم الحجة يعنيبلغه هذا القرآن وفهمه: وحينما يقال
عليه  بحيث إذا قرئ ن العربيةال يفقه حرفاً م ممن ألعاجم من ا-مثالً- أنه ال يكون الناس لكن المقصود

وإنما يبلغه من القرآن ما تقوم به الحجة   فمثل هذا ال تقوم عليه الحجةئاًالقرآن من أوله إلى آخره لم يفهم شي
  .عليه

 أن يدعو كالذي دعا رسول -صلى اهللا عليه وسلم-حق على من اتبع رسول اهللا ": وقال الربيع بن أنس
  .أن ينذر بالذي أنذر و-سلموصلى اهللا عليه -اهللا 

 :كقوله ]سورة األنعام) ١٩([ }َأن مع اللِّه آِلهةً ُأخْرى قُل الَّ َأشْهد{أيها المشركون  }َأِئنَّكُم لَتَشْهدون{ :وقوله

) ١٩([ }ي بِريء مما تُشِْركُونقُْل ِإنَّما هو ِإلَه واِحد وِإنَِّن{ ]سورة األنعام) ١٥٠([ }ِهدواْ فَالَ تَشْهد معهمفَِإن شَ{

  .]سورة األنعام

 كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من  هذا الذي جئتهم بهثم قال تعالى مخبراًً عن أهل الكتاب أنهم يعرفون
صلى اهللا عليه -فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد  عن المرسلين المتقدمين واألنبياء؛األخبار واألنباء 

   .ته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته ونع-وسلم

 إما ]سورة األنعام) ٢٠([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم{ :هقولمن  }يعِرفُونَه{الضمير في 
 من - عليه وسلمصلى اهللا– وإما أن يرجع إلى ما جاءهم به النبي -صلى اهللا عليه وسلم–أن يرجع إلى النبي 

أو ، كما يعرفون أبناءهم حثاً وليس بمختلق ند اهللا عنهم يعرفون هذا القرآن أنه منإ: ، أيالوحي والقرآن
: قال له بعضهم  قديعرفون أبناءهم الذين من أصالبهم، بلرسول اهللا إلى العالمين كما محمداً يعرفون أن 

                                                
 / ١ج ) (١٥٣( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة -عليه وسلمصلى اهللا -باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد  -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان  - 4

  ).١٣٤ص 
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 مع أن المقصود ، المأ فعالًمن صلبه  هذا  ال يدري هل ولدهأنه يعنيواهللا إنا نعرفك أكثر مما نعرف أبناءنا؛ 
  . أن يشتبه ذلك عليهم من بين سائر الناس دونمبمعرفتهم أبنائهم أنهم ينسبونهم إليه

 أنه يرى يعني"  كما يعرفون أبناءهمأنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به ": في اآلية-رجمه اهللا– ابن كثيريقول 
  . القرآنأن الضمير يرجع إلى

-يعرفون النبي  فهم ،مالزمةهما جاء به بينالقرآن الذي  أو أنه - الصالة والسالمعليه-القول بأنه الرسول و

  . قد جاءهم بالقرآن-عليه الصالة والسالم-هو و -صلى اهللا عليه وسلم

قُْل { :ذه اآليةه قبل قال -عز وجل-اهللا  وذلك أن ؛}يعِرفُونَه{ : في قولهوهناك احتمال ثالث في عود الضمير
 لَغَ َأِئنَّكُمن بمكُم ِبِه وُألنِذر آنذَا الْقُره ِإلَي ُأوِحيو نَكُميبِني وِبي ادةً قُِل اللِّه شَِهيدشَه رٍء َأكْبشَي َأي

 وا هقُْل ِإنَّم دى قُل الَّ َأشْهةً ُأخْراللِّه آِله عم َأن وندلَتَشْها تُشِْركُونمم ِريءِإنَِّني بو اِحدو ِإلَه*  الَِّذين
ِرفُونَهعي الِْكتَاب منَاهتبارك وتعالى– اهللاإلى  أيضاً  الضمير أن يرجعيحتمل ف]سورة األنعام) ٢٠-١٩([ }آتَي- 

-قرر توحيد اهللا ي تية فههذه السورة مكوذلك أن ، الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وحدانية اهللا: ليكون المعنى

  . أيضاً يضم إلى ما سبقهذا احتمال ف، بالوحدانيةهإفراد و-عز وجل

 يعرفون :أي، على المعاني الثالثة }يعِرفُونَه{ الضمير في -رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير وقد حمل 
  .-عليه الصالة والسالم–لنبي  الذي جاء به االوحييعرفون  و-عليه الصالة والسالم-الرسول يعرفون اهللا و

صلى اهللا عليه – النبي اآليات في سياقها تتحدث عن الوحدانية وتتحدث أيضاً عن صدقفعلى كل حال و
قُْل َأي شَيٍء َأكْبر { : يقول-عز وجل-فاهللا  }يعِرفُونَه{ ضمير فهذه القضايا الثالث مذكورة قبل -وسلم

يعني يشهد على صدقي وصدق  }قُِل اللِّه{:  ثم قال،على صحة ما جئت بهيعني  ]سورة األنعام) ١٩([ }شَهادةً
يعرفون هذا الحق الذي : أي ]سورة األنعام) ٢٠([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه{:  ثم بعد ذلك قال،رسالتي

 اهللا ، ولهذا قال اآليات األخرىعليهتدل  الذي  هو المعنىوهذا -تبارك وتعالى-جئت به وأنه صدق من اهللا 
الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم وِإن فَِريقاً منْهم لَيكْتُمون { : في موضع آخر-عز وجل-

ونلَمعي مهقَّ و{ :فقوله ]سورة البقرة) ١٤٦([ }الْحقَّ والْح ونكْتُملَيونلَمعي مأنهم يعني  ]سورة البقرة) ١٤٦([ }ه
 وعن صفته -صلى اهللا عليه وسلم-أن أنبياءهم أخبروهم عن النبي   أو،يكتمون وحدانية اهللا وهم يعلمون

  . واهللا تعالى أعلم،هو المتبادرالثاني ، ففكتموا ذلك

  :إلى لغات أخرى حرفياً؟ هذه اآلية هل يمكن ترجمة

إال أن يكون قد ترجمة صحيحة ال يمكن أن يترجم اآلية  المترجم للقرآن إلى لغة أخرى البد من معرفة أن
 األصلية همعانيكل بحروفه ب اهللا تعالى كالم ال يمكن أن تنقل  أعني،ها؛ ألن الترجمة الحرفية مستحيلةفسر

  . معاني هذه اآلية تفهم إال بأنوالخادمة إلى لغة أخرى

 إلى ]سورة األنعام) ٢٠([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم{: الىإذا أردت أن تترجم قوله تعف

ي أ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب{ : قولهمعنى تعتقد أن كنت تفسيرها أوالً، ولذلك فإنك إذا تفهمأن بد فاللغة أخرى 
 في ستقولفإنك  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول  يعني }يعِرفُونَه{ : قوله، وأن الضمير فياليهود والنصارى
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 وأنه من عند اهللا كما يعرف -صلى اهللا عليه وسلم-يعرفون الرسول اليهود والنصارى : ترجمتك لآلية
  .الواحد منهم ابنه

يعرفون وحدانية اهللا كما ارى اليهود والنص: ستقول يرجع إلى اهللا }يعِرفُونَه{ الضمير في وإذا كنت تعتقد أن
  .همءيعرفون أبنا

حق من عند ذا القرآن ون أن هفيعراليهود والنصارى :  ستقولالقرآننت تعتقد أن الضمير يرجع إلى وإذا ك
  .-عز وجل-اهللا 

  . على المعاني الثالثة فإنك تنقلها عند الترجمة بناء على الفهم الذي فهمته منها تحملاآليةفهمت أن  لو كلوكذ

 سواء كان صواباً أو ينقل هذا الفهم إلى اللغة األخرى اآلية أوالً ثم بعد ذلك فهم معنىال بد من والمقصود أنه 

الترجمات فيها أخطاء كثيرة جداً وانحرافات بحسب فهم كثيراً من يحصل، ولذلك تجد هو ما هذا و خطًأ
ألولى ولذلك ال بد في المترجم أن يعرف فالمترجم ليس مترجماً فحسب بل هو مفسر في الدرجة االمترجم، 

كلما كان أحذق كانت ، وهاللغتين األصلية والمنقول إليها معرفة تامة، وأن يعرف معاني القرآن وتفسير
 فاهللا ؟ترجمته أقرب إلى اإلصابة، لكن أين تجد من يفهم اللغتين ويكون حاذقاً في التفسير في نفس الوقت

  .المستعان

 ،ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته -صلى اهللا عليه وسلم-وا بوجود محمد فإن الرسل كلهم بشر
 }فَهم الَ يْؤِمنُون{ خسروا كل الخسارة :أي ]سورة األنعام) ٢٠([ }الَِّذين خَِسرواْ َأنفُسهم{ :ولهذا قال بعده

  .وهت به في قديم الزمان وحديثه الظاهر الذي بشرت به األنبياء ونبهذا األمر الجلي ]سورة األنعام) ٢٠([

ال أظلم ممن تقول : أي ]سورة األنعام) ٢١([ }ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا َأو كَذَّب ِبآياِتِه{ :ثم قال
 ،حججه وبراهينه ودالالته ثم ال أظلم ممن كذب بآيات اهللا و،على اهللا فادعى أن اهللا أرسله ولم يكن أرسله

}ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي ال المفتري وال المكذب،أي ال يفلح هذا وال هذا ]سورة األنعام) ٢١([ }ِإنَّه .  

}ونمعتَز كُنتُم الَِّذين كَآُؤكُمشُر نكُواْ َأيَأشْر نَقُوُل ِللَِّذين ا ثُمِميعج مهشُرنَح مويو *متَكُن ِفتْنَتُه لَم ِإالَّ َأن ثُم 
شِْرِكينا كُنَّا منَا مباللِّه رقَالُواْ و *ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو لَى َأنفُِسِهمواْ عفَ كَذَبكَي ن  *انظُرم مِمنْهو

 ِفي آذَاِنِهمو وهفْقَهَأِكنَّةً َأن ي لَى قُلُوِبِهملْنَا ععجو كِإلَي تَِمعستَّى ِإذَا يا حْؤِمنُواْ ِبهٍة الَّ ياْ كُلَّ آيورِإن يا وقْرو
ِليناَألو اِطيرذَآ ِإالَّ َأسه واْ ِإنكَفَر قُوُل الَِّذيني اِدلُونَكجي آُؤوكج * ِلكُونهِإن يو نْهع ننَْأويو نْهع نونْهي مهو

ا يمو مهِإالَّ َأنفُسونرسورة األنعام) ٢٦-٢٢([ }شْع[.  

  .يوم القيامة }ويوم نَحشُرهم جِميعا{: يقول تعالى مخبراً عن المشركين

 تخبر جملة استئنافية هذه الظاهر المتبادر أن تكون ]سورة األنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جِميعا{: قوله تعالى
  .ة حينما يحشرون ويسألون عن شركائهمعن هذا األمر الذي سيكون ال محال

ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا َأو {: قوله تعالىب يأ بما قبلها  اآلية ربط هذه-رحمه اهللا-ابن جرير و
 وال المون اليوم في الدنياال يفلح الظإنه : والمعنى ]سورة األنعام) ٢١([ }ه الَ يفِْلح الظَّاِلمونكَذَّب ِبآياِتِه ِإنَّ

 }ثُم نَقُوُل ِللَِّذين َأشْركُواْ َأين شُركَآُؤكُم{ :فقال  لهمثم ذكر ما يحصلحون يوم نحشرهم جميعاً في اآلخرة، يفل

  ].سورة األنعام) ٢٢([
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 ،ابما قبلهرتبط ير من المفسرين أن هذه اآلية ال ت ومشى عليه كث-رحمه اهللا- الذي مشى عليه ابن كثير لكن
في الدنيا وال في ال يفلحون أنهم ببيان  ]سورة األنعام) ٢١([ }ِإنَّه الَ يفِْلح الظَّاِلمون{ :أي أن المعنى تم عند قوله

 يوم ثم ذكر ما يحصل لهم حينما يوجه إليهم هذا السؤال،  أطلق نفي الفالح عنهم-عز وجل-اآلخرة؛ ألن اهللا 
ويوم نَحشُرهم جِميعا ثُم نَقُوُل ِللَِّذين َأشْركُواْ َأين شُركَآُؤكُم الَِّذين { :م فقالوابهجيكون كيف ذكر والقيامة 

ونمعتَز سورة األنعام) ٢٢([ اآليات }كُنتُم[.  

لتي كانوا يعبدونها  فيسألهم عن األصنام واألنداد ا،يوم القيامة ]سورة األنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جِميعا{
  .من دونه

يم : أي: األول:  تحتمل معنيين]سورة األنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جِميعا{ :قوله تعالىفي " جميعاً: "لفظة
  . وأجسادهم وما تفرق منهم في األرضمجتمعة أبعاضهمنحشرهم 

ويوم نُسير الِْجباَل وتَرى الَْأرض باِرزةً { : كما قال تعالىال نغادر منهم أحداًأي فنحشرهم جميعاً : والثاني
، والذين ظلموا ونظراءهم  يحشر األولين واآلخرين فاهللا]سورة الكهف) ٤٧([ }وحشَرنَاهم فَلَم نُغَاِدر ِمنْهم َأحدا

 هذاو ]سورة الصافات) ٢٢([ }انُوا يعبدوناحشُروا الَِّذين ظَلَموا وَأزواجهم وما كَ{ : كما قال تعالىوأشكالهم

  . أعلم تعالى، واهللامن اآلياتية وفي تفسير نظائرها األقرب في تفسير اآل المتبادر وهو  هو الثانيالمعنى

ويوم { : كقوله تعالى في سورة القصص]سورة األنعام) ٢٢([ }َأين شُركَآُؤكُم الَِّذين كُنتُم تَزعمون{:  لهمقائالً
ونمعتَز كُنتُم الَِّذين كَاِئيشُر نقُوُل َأيفَي نَاِديِهم{: وقوله تعالى ]سورة القصص) ٦٢([ }يمتَكُن ِفتْنَتُه لَم ثُم{ 

م حين ته بلي]سورة األنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن ِفتْنَتُهم{ : وقال عطاء الخرساني،حجتهم: أي ]سورة األنعام) ٢٣([
  .ابتلوا

بعرض الذهب أو المعدن على يكون وأصل ذلك  ،أصل الفتنة هي االختبار؛ وذلك أن هذه المعاني متقاربة
الْمْؤِمِنين ِإن الَِّذين فَتَنُوا { :، ومثل هذا قوله تعالى عن أصحاب األخدودالنار ليتميز خالصه من شائبه

، أعني أنهم على المعنيينيمكن أن تحمل نة هنا تحتمل المعنيين كما فالفت ]سورة البروج) ١٠([ }والْمْؤِمنَاِت
  . فالفتن هو االختبار،فتنوهم عن دينهم وأ أحرقوهم بالنار

ه باعتبار وففسر، اختبارهم:  أيبليتهم: قال بعض السلف ]سورة األنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن ِفتْنَتُهم{ : تعالىيقول
  .أصل المعنى

لَم تَكُن {:  وهذا يشبه قول من قال،نتيجة هذه الفتنة: أي ]سورة األنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن ِفتْنَتُهم{ وقال بعضهم
مأي }ِفتْنَتُه :كالحافظ ابن القيم وهو ظاهر -يشبه أيضاً قول من قال هو  و،ئلوا هذا السؤالجوابهم حينما س

الكفر عاقبته،  قصد ب فإنه، بالكفرسير من فسر فتنتهمهو تف وهكذا ،عاقبة كفرهم :أي: -كالم ابن جرير
أنهم حينما :  أي،هذا هو الجوابف ]سورة األنعام) ٢٣([ }َأن قَالُواْ واللِّه ربنَا ما كُنَّا مشِْرِكين{  هيهمكفرعاقبة و

  .]ألنعامسورة ا) ٢٣([ }واللِّه ربنَا ما كُنَّا مشِْرِكين{: سئلوا عن إشراكهم هذا قالوا

 عند االختبارحينما سئلوا : يقول ف يذكر وجه التعبير عن العاقبة أو الجواب بالفتنة-رحمه اهللا-وابن جرير 

}ونمعتَز كُنتُم الَِّذين كَآُؤكُمشُر نن لهم عندئذ أنهم لم يكون ]سورة األنعام) ٢٢([ }َأيجحدوا هذا ف  على شيءواتبي
فلما  ]سورة األنعام) ٢٣([ }واللِّه ربنَا ما كُنَّا مشِْرِكين{ :كان الجوابء شركاؤنا بل هؤال: اإلشراك ولم يقولوا
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لَم تَكُن {:  فقال تعالىكان الجواب واقعاً بسبب االمتحان والفتن واالختبار أطلق على هذا الجواب بأنه فتنة
مواهللا تعالى أعلم،]سورة األنعام) ٢٣([ }ِفتْنَتُه .  

 وإن كانت تختلف  يمكن الجمع بينهاعبارات متقاربةهي العبارات التي قالها السلف  حال فإن هذه وعلى كل
، وعليه  على اختالف التضاداعلى اختالف التنوع أقرب من حملهها ولذلك فإن حمل، في معناها من حيث هي

  .واهللا أعلم الترجيح بينها، حاجة إلىفال 

}باللِّه رِإالَّ َأن قَالُواْ وشِْرِكينا كُنَّا ملَّ { :قال تعالى ]سورة األنعام) ٢٣([} نَا مضو لَى َأنفُِسِهمواْ عفَ كَذَبكَي انظُر
ونفْتَرا كَانُواْ يم منْه{ :وهذا كقوله ]سورة األنعام) ٢٤([ }عتُشِْركُون ا كُنتُمم نَأي مِقيَل لَه وِن اللَِّه  *ثُمِمن د

  .]سورة غافر) ٧٤-٧٣([ } ضلُّوا عنَّا بل لَّم نَكُن نَّدعو ِمن قَبُل شَيًئا كَذَِلك يِضلُّ اللَّه الْكَاِفِرينقَالُوا

اْ كُلَّ آيٍة الَّ وِمنْهم من يستَِمع ِإلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوِبِهم َأِكنَّةً َأن يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا وِإن يرو{ :وقوله
 وال تجزي عنهم شيئاً؛ ألن اهللا جعل على ،يجيئون ليستمعوا قراءتك: أي ]سورة األنعام) ٢٥([ }يْؤِمنُواْ ِبها

 كما قال ،صمماً عن السماع النافع لهم:  أي}وِفي آذَاِنِهم وقْرا{وا القرآن ه أغطية؛ لئال يفق:قلوبهم أكنة أي
  .]سورة البقرة) ١٧١([اآلية  }ِذين كَفَرواْ كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداءومثَُل الَّ{ :تعالى

 - صلى اهللا عليه وسلم- في الموضع اآلخر أنهم إذا خرجوا من عند النبي -عز وجل-هذا مثل ما ذكر اهللا 

 فهم يأتون ويسمعون ولكن ال ينتفعون بما سمعوا ]سورة محمد) ١٦([ } آِنفًاقَالُوا ِللَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم ماذَا قَاَل{

وِإذَا ما ُأنِزلَتْ سورةٌ فَِمنْهم من يقُوُل َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا فََأما الَِّذين { :كما ينتفع المؤمنون، قال تعالى
-١٢٤([} تْهم ِرجسا ِإلَى ِرجِسِهموَأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزاد *بِشرونآمنُواْ فَزادتْهم ِإيمانًا وهم يستَ

  .]سورة التوبة) ١٢٥

،  الثقل الذي يكون في السمع أي هو الصمم-بفتح الواو– قرالو ]سورة األنعام) ٢٥([ }وِفي آذَاِنِهم وقْرا{ :قوله
  .  من طعامقرمعه ِو: ، وتقولأوقرت دابته: ، فتقول مثالًحملهو ال -بكسر الواو–والِوقر 

مهما رأوا من اآليات والدالالت والحجج : أي ]سورة األنعام) ٢٥([ }وِإن يرواْ كُلَّ آيٍة الَّ يْؤِمنُواْ ِبها{ :وقوله
ولَو عِلم { :كقوله تعالى، ال إنصاف فال فهم عندهم و]سورة األنعام) ٢٥([ }الَّ يْؤِمنُواْ ِبها{البينات والبراهين 

مهعما لَّأسرخَي ِفيِهم سورة األنفال) ٢٣( [اآلية }اللّه[ .  

 ،ونك ويناظرونكم في الحق بالباطليحاج:  أي]سورة األنعام) ٢٥([ }حتَّى ِإذَا جآُؤوك يجاِدلُونَك{ :وقوله تعالى
 ما هذا الذي جئت به إال مأخوذاً من :أي] سورة األنعام) ٢٥([ } ِإالَّ َأساِطير اَألوِلينيقُوُل الَِّذين كَفَرواْ ِإن هذَآ{

  .كتب األوائل ومنقول عنهم

ما كتبه  به د ويقص،كل ذلك قد قيل فيه ف جمع أسطار أو أسطورة أو أسطارة أو أسطور أو أسطيراألساطير
 -عليه الصالة والسالم–مرادهم هنا أن ما جاء به النبي  و، فهو من السطر بمعنى الكتابة،األولون وسطروه

اتهم وأخبارهم وما أشبه  وليس بوحي وإنما هو من مختلقات األولين وحكاي-عز وجل-ليس من عند اهللا 
  .ذلك
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باع الحق وتصديق الرسول تِّاأنهم ينهون الناس عن : أي ]سورة األنعام) ٢٦([ }وهم ينْهون عنْه{ :وقوله
 ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين،هم عنه ويبعدون: أي ]سورة األنعام) ٢٦([ }وينَْأون عنْه{ نقياد للقرآنواال

  .ال ينتفعون وال يدعون أحداً ينتفع

: أي }وينَْأون عنْه وهم ينْهون عنْه{: ن قولهإ: لمن قالخالفاً  الظاهر المتبادر من معنى اآليةهذا هو المعنى 

 كان ينهى عن أذى  حيث وأن المراد بذلك أبو طالب، بالذب عنه-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي ينهى 
ال دليل  حيث بعيد غاية البعدالقول هذا ، فبنفسه عن اإليمان ينأىو ،فع عنها ويد-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  . أعلم، واهللا وإنما هي في صفة المشركين، شيء ذلك وال يصح في،على ذلك

 يردون الناس عن }وهم ينْهون عنْه{ -مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  . أن يؤمنوا به-صلى اهللا عليه وسلم-محمداً 

وكذا قال .  وينهون عنه-صلى اهللا عليه وسلم-كان كفار قريش ال يأتون النبي : وقال محمد بن الحنفية
  .ضحاك وغير واحدقتادة ومجاهد وال

}ونرشْعا يمو مهِإالَّ َأنفُس ِلكُونهِإن يوما يهلكون بهذا الصنيع وال يعود وباله إال : أي ]سورة األنعام) ٢٦([ }و
  .عليهم وهم ال يشعرون

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رى ِإذْ وِقفُواْ علَى النَّاِر فَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد ولَو تَ{ :عند تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ْؤِمِنينالْم ِمن نَكُوننَا وباِت رِبآي الَ نُكَذِّبواْ  *وا نُهواْ ِلمادواْ لَعدر لَوُل وِمن قَب خْفُونا كَانُواْ يم ما لَهدْل بب

ونلَكَاِذب مِإنَّهو نْهع* وِثينعبِبم نا نَحما ونْياتُنَا الديِإالَّ ح ِهي قَالُواْ ِإنقَاَل * و ِهمبلَى رِقفُواْ عى ِإذْ وتَر لَوو
ونتَكْفُر ا كُنتُمِبم ذَابنَا قَاَل فَذُوقُواْ العبرلَى وقِّ قَالُواْ بذَا ِبالْحه سعامسورة األن) ٣٠-٢٧([ }َألَي[.  

وا على النار وشاهدوا ما فيها من السالسل واألغالل ورَأ يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة
يا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّب ِبآياِت ربنَا ونَكُون ِمن { : فعند ذلك قالوا،بأعينهم تلك األمور العظام واألهوال

ْؤِمِنيننعامسورة األ) ٢٧([ }الْم[.  

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللالرحمن الرحيم، بسم اهللا 

ف الرجل ِقو: يقالإذ حبسوا، حيث :  أي]سورة األنعام) ٢٧([ }ولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
قد ذكر بعض أهل العلم أن هذا  و، ألنه تحبيس األصل مع تسبيل المنفعة؛وقف: لوقف قيل ل ومنه، حبسيعني

  .بمعنى حبس أوقف اإلنسان : ال أن يقال،هو الفصيح في كالم العرب

   " في" بمعنى "على" في النار باعتبار أن أي حبسوا:  بعضهم يقول]سورة األنعام) ٢٧([ }ولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ{

 قول من ذاه  ويشبه-رحمه اهللا-بن جرير وهذا الذي مشى عليه ا -حروف الجر تتناوب كما هو معروفف-
  .هذا القول راجع إلى المعنى الذي قبله ف،لوهادِخ ُأ: أي}ِإذْ وِقفُواْ علَى النَّاِر{ إن قوله :قال

قريباً منها حبسوا :  أي]سورة األنعام) ٢٧([ }وِقفُواْ علَى النَّاِر{: والمعنى ،بمعنى الباء" على"بعضهم يفسر و
 يا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّب{:  فقالوا،ما فيها من األهوال واألوجال، ورأوا بأم أعينهم ها بعضاًبعضفرأوها يحطم 

ْؤِمِنينالْم ِمن نَكُوننَا وباِت رسورة األنعام) ٢٧([ }ِبآي[.  

 فيها ثالثة أفعال ]سورة األنعام) ٢٧([ }ونَكُون ِمن الْمْؤِمِنينفَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّب ِبآياِت ربنَا {وهذه اآلية 
برفع   حفص وحمزةاقرأها الجمهور من القراء ما عد وهذه األفعال في اآلية ،"نرد، ونكذب، ونكون: "هي

 وهذه القراءة ]مسورة األنعا) ٢٧([ ) بآيات ربنا ونكون من المؤمنينيا ليتنا نرد وال نكذب( هكذا األفعال الثالثة
  .تمنوا الرد وعدم التكذيب وتمنوا أن يكونوا من المؤمنين: ، أيعاًجميهم تمنوا تلك األمور على أن

) ٢٧([ }فَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّب ِبآياِت ربنَا ونَكُون ِمن الْمْؤِمِنين{ :-قراءتنا هذه- حفص وحمزة وقرأ

    وانتصبت األفعال التي بعد ذلكوعلى هذه القراءة يكون الذي تمنوه هو الرجوع إلى الدنيا،  ]سورة األنعام

  ". من المؤمنين وأن نكونوأن ال نكذب: "مضمرة بعد الواو هكذا" أن"بـ
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يا ليتنا نرد وال نكذِّب بآيات ربنا ( هكذا ، فقطأن النصب يكون في الفعل األخيرثالثة على هناك قراءة و
غير داخل فيهفالثالث أما  و، في التمنينباعتبار أن األول والثاني داخال ) من المؤمنينونكون.  

 يثبتون على والمعنى أنهم ،مقطوع غير داخل في التمني -بالنصب- }والَ نُكَذِّب{ : قولهمأن بعضهم اختارو
ترك التكذيب سواء ردوا أو لم يفكذلك ، سواء قبلت عذري أو لم تقبلألمر الن أعود إلى هذا: تقول كما دوار 

  .سواء حصلت لنا الرجعة أو لم تحصل ب وال نكذِّيا ليتنا نرد: هؤالء يقولون

يتمنون أن  ]سورة األنعام) ٢٧([ }يا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّب ِبآياِت ربنَا ونَكُون ِمن الْمْؤِمِنين{ :فعند ذلك قالوا
  .لحاً وال يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنينالدار الدنيا ليعملوا عمالً صايردوا إلى 

حينئذ ما كانوا  ظهر لهمبل  : أي]سورة األنعام) ٢٨([} بْل بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون ِمن قَبُل{ :قال اهللا تعالى
 : كما قال قبله بيسير،الدنيا أو في اآلخرةيخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكروها في 

}شِْرِكينا كُنَّا منَا مباللِّه رِإالَّ َأن قَالُواْ و متَكُن ِفتْنَتُه لَم ا * ثُمم منْهلَّ عضو لَى َأنفُِسِهمواْ عفَ كَذَبكَي انظُر
ونفْتَرسورة األنعام) ٢٤-٢٣([ }كَانُواْ ي[.  

هم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا وإن كانوا لهر ويحتمل أنهم ظ
لَقَد عِلمتَ ما َأنزَل { : أنه قال لفرعون-عليه السالم-موسى   كقوله مخبراً عن،يظهرون ألتباعهم خالفه

آِئرصِض باَألراِت واومالس بُؤالء ِإالَّ روقوله تعالى مخبراً عن فرعون  ]ة اإلسراءسور) ١٠٢([ اآلية }ه
 . ]سورة النمل) ١٤([ }وجحدوا ِبها واستَيقَنَتْها َأنفُسهم ظُلْما وعلُوا{ :وقومه

سورة ) ٢٨([ }بْل بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون ِمن قَبُل{ : في قوله تعالىمعنيين  ذكر-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

  :]نعاماأل

إخفاءهم المقصود في  وحمل ،الكفر والتكذيبه ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفونه من أن: األولالمعنى 
  . أيضاً قبل هذا الظهورفي اآلخرةيقع منهم في الدنيا ووقع منهم اآلية على أنه 

لرسل في الدنيا وإن كانوا أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به ا: الثانيالمعنى 
صلى اهللا عليه -يعني مما عرفوه في الدنيا وجحدوه من صدق ما جاء به الرسول  ،يظهرون ألتباعهم خالفه

  .صنامأل وأنهم على باطل وليسوا على شيء في عبادتهم ل-وسلم

 اهروا به وحاربواإنهم أخفوا الكفر والتكذيب في الدنيا وهم قد ج: القول األول عليه مأخذ وهو كيف يقالو

  . غاية المحاربة-عليهم الصالة والسالم–األنبياء 

في بداية األمر أن اآلخرة على أطوار وأحوال؛ فهم القول بأنهم أخفوا ذلك في اآلخرة فهذا ممكن باعتبار  وأما
 - وجلعز-اهللا كما قال ويجحدون أنهم كانوا مشركين يكذبون  األهوال والعذاب الذي سيحل بهم نعندما يرو

  .]سورة األنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن ِفتْنَتُهم ِإالَّ َأن قَالُواْ واللِّه ربنَا ما كُنَّا مشِْرِكين{ :قبله

 وأما حمل ذلك على ،في وقت من أوقات اآلخرةعلى أنه والمقصود أنه يمكن حمل إخفائهم الكفر والتكذيب 
  .قيس سائغاً لما سبأنه كان في الدنيا فل

من أعمالهم : أي ]سورة األنعام) ٢٨([ }بْل بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون ِمن قَبُل{ : إن قوله تعالى:قال بعضهمو
هذا المعنى و ]سورة الزمر) ٤٧([ }يحتَِسبونوبدا لَهم من اللَِّه ما لَم يكُونُوا { :-عز وجل-القبيحة كما قال اهللا 
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أعظم و كانوا يخفون أعمالهم القبيحةإنهم : يقاللكن كيف  -رحمه اهللا-لمفسرين ابن جرير اختاره كبير ا
   ويحاربون في سبيله؟كانوا يجاهرون بهالذي الكفر األعمال القبيحة ذلك 

اً  محذوفاًمقدرية  أن في اآلأي ،في اآلخرةما كانوا يخفونه من جزاء الكفر الذي بدا لهم المعنى : قال بعضهمو
  .األصل عدم التقدير، ويرد هذا بأن  كانوا يخفون من قبلما جزاءبل بدا لهم زاء، والمعنى هو ج

كانوا أن الرؤساء : يه عنهم الرؤساء، أييخفبل بدا لألتباع ما كان : إن المعنى: قول من قال األقوال وأبعد
 فبدا ، وكذبن أنه سحرعونه م وكذب ما كانوا يد-صلى اهللا عليه وسلم-ما جاء به النبي يعرفون صدق 

 للضمائر من غير حاجة وال قرينة اًفي غاية البعد؛ ألن فيه تفريقالقول  وهذا ،كان يخفيه الرؤساء ما لألتباع
  .وال دليل

 -صلى اهللا عليه وسلم- عرفوا حقيقة ما جاء به النبي  أي أنهمالمعنى الثاني هو األقرب،الخالصة أن و

اتهموا األنبياء عموماً بأنهم سحرة أو  -عليه الصالة والسالم-ه واتهموه وصدقه وأمانته وردوا ذلك وكذبو
وجحدوا ِبها واستَيقَنَتْها َأنفُسهم { :-عز وجل-هم كما قال اهللا ف -تبارك وتعالى-كذبة على اهللا وومجانين 

  .ا األمر الذي كانوا يخفونه من قبل فيوم القيامة يعرفون أو يبدوا لهم هذ]سورة النمل) ١٤([ }ظُلْما وعلُوا

  تعالىاهللاوفها، وضع السابقة  على جميع المعاني بقوة ورد-رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم  نصره هذا المعنىو

  .أعلم

وا فإنهم ما طلب ]سورة األنعام) ٢٨([ }بْل بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون ِمن قَبُل{ :وأما معنى اإلضراب في قوله
العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في اإليمان بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من 

ولَو ردواْ لَعادواْ ِلما نُهواْ عنْه { :ولهذا قال،  فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار،الكفر
ونلَكَاِذب مِإنَّهفي تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في اإليمان: أي ]ة األنعامسور) ٢٨([ }و.  

 }وِإنَّهم لَكَاِذبون{:  عنه من الكفر والمخالفةاثم قال مخبراً عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهو

سورة ) ٢٧([ }نَا ونَكُون ِمن الْمْؤِمِنينيا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّب ِبآياِت رب{ : في قولهم: أي]سورة األنعام) ٢٨([

  .]األنعام

وإنما أرادوا  ،لم تتحول حالهم إلى صالح ومحبة هللا ومحبة للخير وما أشبه ذلكبقولهم هذا هم نإيعني 
ب ِبآياِت يا لَيتَنَا نُرد والَ نُكَذِّ{ :قالواف ،كر مثل هذا الذي ظنوا أنه يخلصهم بذ-ا رأوا العذابلم- الخالص

  .]سورة األنعام) ٢٧([ }ربنَا

     هذا بمثال يوضح المراد مما يوافق كالم الحافظ ابن كثير قولهم  -رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم وقد مثَّل 

 ع على ذلك منهِلطُّا ويعلم أنه لو ،يخفي هذه المحبةهو إنسان كان يحب إنساناً وه كهذا مثل:  فقال- اهللارحمه-

ها على هذا ع وليلَلو اطَّأة ويحاول أن يخفي هذا على الناس؛ ألنه رجل يحب امرك يعني ، أشد العقوبةلعوقب
 والنجاة من هذا يريد الخالصفهو بهذا  ،دعني وال أرجع إلى شيء من ذلك: خذ قال فإذا ُأ،لعاقبه أشد العقوبة

؛ ي كان عليهذالفرصة فإنه باق على حاله الرك وحصلت له لو تُإذ  ؛في قلبه مستقر لها حبهوإال فإن  الموقف
د،  أعوندعني ول: خذ به فإنه قد يقول كان يهوى شيئاً فُأمنهكذا و ،بغضإلى لم يتغير  اهله من حبب ما قألن
وحصلت له العافية رجع إلى حالته تُِرك إذا إنه  فيها فاًر في نفسه متجذِّاً هذا األمر مستقر لما كانولكن
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في الكفر تعمق قد هؤالء الكفار كذلك  و،فقطيعتق نفسه ما قال تلك المقولة في ذلك المقام لإنيكون  و،األولى
لَعادواْ ِلما نُهواْ ولَو ردواْ {: -تبارك وتعالى– قال، ولهذا وا إلى الدنيادرا عنه حتى لو يرجعوولن نفوسهم 

نْهع ونلَكَاِذب مِإنَّهسورة األنعام) ٢٨([ }و[.  

}وِثينعبِبم نا نَحما ونْياتُنَا الديِإالَّ ح ِهي قَالُواْ ِإنعنه ولقالواالعادوا لما نهو: أي ]سورة األنعام) ٢٩([ }و  :

وما نَحن {:  ولهذا قال،ما هي إال هذه الحياة الدنيا ثم ال معاد بعدها : أي}ِإن ِهي ِإالَّ حياتُنَا الدنْيا{
عبِبمسورة األنعام) ٢٩([ }وِثين[.  

ا  لما قبلهةتابعه اآلية هذو ،ي ما هي إال حياتنا الدنيا أ،النافية" ما"بمعنى  }وقَالُواْ ِإن ِهي{ :في قوله تعالى" إن"
ما هي  :ما كانوا يقولون من قبلا عنه ولقالوا لو ردوا لعادوا لما نهونهم أوالمعنى  ،جملة جديدةفهي ليست 

  غاية الكفر واإلعراض والجحودهذاو ،عاينوا حقائق اآلخرة مع أنهم قد ،بمبعوثيننا الدنيا وما نحن إال حيات

 يرى حقائق اآلخرة أمام وإال كيف -نسأل اهللا العافية- من أعجب األشياء، وهذا االنغماس في هذا الوحلو
  .]سورة األنعام) ٢٩([ }يا وما نَحن ِبمبعوِثينِإن ِهي ِإالَّ حياتُنَا الدنْ{:  لقال-دلو ر-وإذا رجع  عينه

عز -من أراد اهللا و معنى يفسر كيف أن وهه،  تجد من يخالف في المفسرين بل ال تكادعليه عامةالمعنى هذا 
  .واهللا المستعان ،ى اآليات التي يؤمن بها الجماد ما آمنأ لو رإنه خذالنه ف-وجل

   بدالً من اللجوء إلى اهللا بها منذرة بعذابه فيستهزئون اهللاد آية من آياتترى بعضهم يشاهإنك تستغرب يوم 

  . لكشف الضر والتوبة مما وقع منهم من الشرك ونحوه من الذنوب-تبارك وتعالى–

واذْكُر َأخَا { : بهم فقال تعالىوقد حكى اهللا تعالى عن قوم هود كيف كان جوابهم وهم يرون عذاب اهللا نازالً
ذْ َأنذَر قَومه ِبالَْأحقَاِف وقَد خَلَتْ النُّذُر ِمن بيِن يديِه وِمن خَلِْفِه َألَّا تَعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم عاٍد ِإ

َل َأوِديِتِهم قَالُوا هذَا فَلَما رَأوه عاِرضا مستَقِْب{: إلى أن قال سبحانه ]سورة األحقاف) ٢١([ }عذَاب يوٍم عِظيٍم
تُدمر كُلَّ شَيٍء ِبَأمِر ربها * بْل هو ما استَعجلْتُم ِبِه ِريح ِفيها عذَاب َأِليم{:  فرد عليهم}عاِرض ممِطرنَا

ِرِمينجالْم مِزي الْقَونَج كَذَِلك ماِكنُهسى ِإلَّا مروا لَا يحبسورة األحقاف) ٢٥-٢٤([} فََأص[.  

فإذا  ،المطر لغيث فينزلرحمة اهللا تعالى بإنزال ايقوم الناس بأداء صالة االستسقاء طلباً لومن العجائب أن 
 تواوقَّفمنخفض جوي  يوجد هعلموا أن هؤالء درسوا األحوال الجوية و:في الصحفن كتبوبالصحفيين ي

  !!لمطر يوم استسقينانزل ا: ستسقاء وضحكوا على الناس وقالوالال

 دخلنا المسجد :هميقول بعض بأيام فف الشمسوكسأنه حدث زلزال في بعض البالد بعد واألعجب من ذلك 
  ن المؤذنأذَّ، ثم خرجوا في ليلهم شبه عراة حيث ضخمة حول المسجدالوالناس في الساحات وليس فيه أحد 

 ممن  وهملزال دمرهم تدميراً فالز،المؤذن واإلمام إال أنا وصاحبي وولم يصلِّ:  يقول-كأنه لصالة الفجر–
بل عوقب من  ينبغي أن تكون لنا عبرة فنرجع إلى اهللا، هذه آية: إلسالم ومع ذلك ما قالواإلى اينتسبون 

  !عقوبة؟يسمون ذلك كيف ؛ أي أنهم أنكر عليهم هذه عقوبة من اهللا: قالفتكلم  وأخطب 

 بأسه في ليلة  عليهم-عز وجل-ولك من البالد التي أنزل اهللا  يمينك وشمالك ومن حنلو فتشت عهكذا و
 -عز وجل-يتوبون ويرجعون إلى اهللا سا نظن أنهم  كنَّ بعد أن مما كانوا عليهأرجعوا إلى أسوفإنك تجدهم 

  .نسأل اهللا العافيةما جرى، فم
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 هؤالءإن :  تقولفإنكونحوها  التي يرسلها اهللا على عباده من الفيضانات والتدميريات إنك إذا رأيت هذه اآل

ون من العباد الذين ال يخرجون سيكونو حياة جديدة وأحياهم  اهللام ونجاهالذين نجوا قد رأوا الموت بأم أعينهم
أصحاب  ولذلك فإن -إال من رحم اهللا–الواقع أنك تراهم أشد مما كانوا عليه من الضالل لكن  من المساجد،

اهللا ، ف خير وطاعةما كان عنده من مزيدلتموت غداً سإنك : ل ألحدهمالميتة لو قيقلوب ه النفوس والهذ
  .المستعان

 }قَاَل َألَيس هذَا ِبالْحقِّ{ أوقفوا بين يديه: أي ]سورة األنعام) ٣٠([ }ولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ علَى ربِهم{ :ثم قال

  .؟كما كنتم تظنونأليس هذا المعاد بحق وليس بباطل : أي ]سورة األنعام) ٣٠([

ولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ علَى { : كقوله تعالىوه ]سورة األنعام) ٣٠([ }ولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ علَى ربِهم{ :قوله تعالى
  . حبسوا على النار أو بقربهانه بمعنىإ: إذا قلنا ] األنعامسورة) ٢٧([ }النَّاِر

 ، لدخول النار ينتظرون حكم اهللا فيهم، فهمعلى حكمه وقضائه فيهم  حبسوا: أي}وِقفُواْ علَى ربِهم{: فقوله
  . وقال به جماعة من السلف-رحمه اهللا- وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ،هذا معنى واآلية تحتمله

}نَا قَاَل فَذُوقُواْ العبرلَى وقَالُواْ بونتَكْفُر ا كُنتُمِبم بون به فذوقوا بما كنتم تكذّ:  أي]سورة األنعام) ٣٠([ }ذَاب
هاليوم مس }ونِصرلَا تُب َأنتُم ذَا َأمه رسورة الطور) ١٥([ }َأفَِسح[.  

 أليس هذا : فيقوليقرعهم بهذافهو  ،تقريعاستفهام  ]سورة األنعام) ٣٠([ }َألَيس هذَا ِبالْحقِّ{ : في قولهاالستفهام
 لكن ال ينفعهم ]سورة األنعام) ٣٠([ }قَالُواْ بلَى وربنَا{ ؟رتموه وجحدتموه وكابرتم غاية المكابرةبالحق الذي أنك

  . االعتراف في ذلك اليومهذا

فَرطْنَا ِفيها وهم قَد خَِسر الَِّذين كَذَّبواْ ِبِلقَاء اللِّه حتَّى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى ما {
ونِزرا ياء مَأالَ س وِرِهملَى ظُهع مهارزَأو ِملُونحي * رةُ خَياآلِخر ارلَلدو ولَهو ا ِإالَّ لَِعبنْياةُ الديا الْحمو

ِقلُونَأفَالَ تَع تَّقُوني سورة األنعام) ٣٢-٣١([ }لِّلَِّذين[.   

 وعن ندامته على ما ،اءته الساعة بغتة وعن خيبته إذا ج،راً عن خسارة من كذب بلقائهخبيقول تعالى م
حتَّى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى {:  ولهذا قال، وما أسلف من قبيح الفعل،فرط من العمل
  .]سورة األنعام) ٣١([ }ما فَرطْنَا ِفيها

 وأعظم ما تكون ،الخسارة تكون في البيع والشراء ]سورة األنعام) ٣١([ }قَد خَِسر الَِّذين كَذَّبواْ ِبِلقَاء اللِّه{ :قوله
هذا أعظم الخسار وهو أعظم  ،-تبارك وتعالى- ونصيبه عند اهللا ه في خسارة اإلنسان لحظِّيالخسارة ه

عز -التغابن لما يحصل فيه من الغبن العظيم؛ ألن اهللا يوم  ب يوم القيامة-عز وجل- ولهذا سمى اهللا ،الغبن
 فمن ، وهي متقضية ال محالة، قد أعطى كل إنسان رأس مال في هذه الحياة الدنيا وهي هذه األنفاس-وجل

واجتهد وقضاها من أجل أن يحجز مقعداً في النارالناس من سعى وجد ،واجتهد واستغلها من  ومنهم من جد 
وها ئ فإذا جاء يوم القيامة دخل هؤالء الجنة ودخل هؤالء النار التي و طَّ،داً في الجنةأجل أن يشتري مقع

 وعندئذ -نسأل اهللا العافية- الوصول إليهاأجل من  ،ألنفسهم وعملوا من أجل دخولها وقضوا فيها األعمار
هل الجنة التي في النار؛  وأهل النار يتوارثون منازل أ،من الجنة  أهل النار ومنازلأهل الجنة مقاعديتوارث 

  بعدصفقة خاسرة؛ ألنها غاية الغبنفي فهذا ، لكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار ألنه كما في الحديث
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 أقل من أجل وأأكثر  وأسبعين سنة ، فهو قضى  في هذه الحياة الدنيا وأعماالًاً وأوقاتاً وجهودأنفق أمواالًأن 

  .يوم التغابنذلك كان هذا اليوم  ول، يشتري منزالً في النارأن

ُأولَِئك {:  ولهذا يقول، للتحقيقفي اآلية" قد" ]سورة األنعام) ٣١([ }قَد خَِسر الَِّذين كَذَّبواْ ِبِلقَاء اللِّه{ :يقول تعالى
ونالْخَاِسر مسورة البقرة) ٢٧([ }ه[.  

  . القيامة في اآلية هي-عز وجل-لقاء اهللا المراد بو

 سميت بهذا الساعة إن: من أهل العلم من يقول ]سورة األنعام) ٣١([ }حتَّى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً{ :قوله

 فهي تقوم لحظة كما ورد في ،سميت بالساعة لسرعة قيامها:  ومنهم من يقول،لسرعة الحساب فيهااالسم 
 ولتقومن الساعة وقد ، يتبايعانه وال يطويانهلتقومن الساعة وقد نشر الرجالن ثوبهما بينهما فال((: الحديث

قد  ولتقومن الساعة و، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فال يسقي فيه،انصرف الرجل بلبن لقحته فال يطعمه
 ذْهُل كُلُّيوم تَرونَها تَ* ِإن زلْزلَةَ الساعِة شَيء عِظيم{ : ولهذا قال تعالى)١())رفع أكلته إلى فيه فال يطعمها

  .]سورة الحـج) ٢-١([ }مرِضعٍة عما َأرضعتْ

  . فصار ذلك علماًَ عليها ألنها الساعة العظيمةإنها سميت ساعة؛: قيلو

 يعني ]امسورة األنع) ٣١([ }حتَّى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى ما فَرطْنَا ِفيها{ :يقول تعالى
  .حسرة: غاية الندم يقال لهف ،والحسرة هي الندم الشديد ،احضريحسرتنا يا : نادوا

وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى األعمال وعلى  ]سورة األنعام) ٣١([ }علَى ما فَرطْنَا ِفيها{
  . أي في أمرها،الدار اآلخرة

 ]سورة األنعام) ٣١([ }علَى ما فَرطْنَا ِفيها{:  عن الخاسرين تعالىفي قوله بشأن الضمير -رحمه اهللا–ذكر 

وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى : " فقال ألن اآلية تحتملها؛وجعلها احتماالت ثالثة أقوال
يا حسرتنا على  كون المعنىي  الدنيا الحياةلى الضمير إعود فعلى " أي في أمرها،األعمال وعلى الدار اآلخرة

يا حسرتنا على  كون المعنىي  األعمال عوده إلى وعلى،الدنيا حتى صرنا إلى هذه الحالالحياة ضيعنا في ما 
  .في اآلخرةيا حسرتنا على ما فرطنا  كون المعنىي الدار اآلخرة  عوده إلى وعلى،في األعمالما فرطنا 

 بين هذه حفال حاجة للترجيقبيل اختالف التنوع من هو هذا الخالف  أن -واهللا تعالى أعلم-الذي يظهر و
لعمل الصالح ومقارفة لوكان هذا التفريط في حقيقته هو تضييع ؛ ألن التفريط وقع منهم في الدنيا، األقوال

  .هذا التفريط كائن وواقع في عمل اآلخرة، والعمل السيئ

 إلى الصفقة، ويدل على ذلك أنه  إن الضمير يعود:-رحمه اهللا-ككبير المفسرين ابن جرير قال بعضهم و
، فهي صفقة حصل فيها خسارة ]سورة األنعام) ٣١([ }قَد خَِسر الَِّذين كَذَّبواْ ِبِلقَاء اللِّه{ : بقولهذكر الخسارة قبُل

  . في هذه الصفقة التي صارت خاسرة: أييا حسرتنا على ما فرطنا فيها: فيقولون

من فرط في العمل فرط في الحياة الدنيا وفرط في أيضاً؛ ألن لترجيح ال حاجة ل ف أيضاً تحتمله اآليةوهذا
  .، واهللا تعالى أعلمعمل اآلخرة فصفقته خاسرة

  . يحملون:أي: ]سورة األنعام) ٣١([ }وهم يحِملُون َأوزارهم علَى ظُهوِرِهم َأالَ ساء ما يِزرون{: وقوله

                                                
  ).٢٦٠٥ص  / ٦ج ) (٦٧٠٤( باب خروج النار -أخرجه البخاري في كتاب الفتن  - 1
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يقال للرجل ف ، وهو الحمل،زراألوزار جمع ِويحملون؛ ف أال ساء ما  يعني}رونَأالَ ساء ما يِز{ :قوله تعالى
التي  ألنه يتحمل أعباء المهام ؛ ومنه الوزير، يعني حملك،احمل وزرك: ثوبه ووضع فيه المتاعبسط إذا 

 :له تعالى، ويشبه هذه اآلية قواألثقال التي يحملونها من الذنوب في اآلية األوزاربوالمقصود ، توكل إليه

}ونفْتَرا كَانُوا يمِة عامالِْقي موي َألُنسلَيو َأثْقَاِلِهم عَأثْقَالًا مو مَأثْقَالَه ِملُنحلَيسورة العنكبوت) ١٣([ }و[.  

 أسود اللون ، ليس من رجل ظالم يدخل قبره إال جاءه رجل قبيح الوجه :وقال أسباط عن السدي أنه قال
كذلك كان عملك :  قال؟ ما أقبح وجهك: فإذا رآه قال، حتى يدخل معه قبره، وعليه ثياب دنسه، الريحمنتن
إن عملك كان : فيقول:  قال؟ما أدنس ثيابك:  قال؟كذلك كان عملك منتناً:  قال؟ما أنتن ريحك:  قال،قبيحاً
إني كنت : يوم القيامة قال لهفيكون عمله في قبره فإذا بعث : قال، كلعم: من أنت؟ قال:  قال له،دنساً

 ،فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار:  قال،أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني
  .]سورة األنعام) ٣١([ }وهم يحِملُون َأوزارهم علَى ظُهوِرِهم َأالَ ساء ما يِزرون{ :فذلك قوله

ولَلدار اآلِخرةُ خَير لِّلَِّذين يتَّقُون َأفَالَ { إنما غالبها كذلك :أي }ةُ الدنْيا ِإالَّ لَِعب ولَهووما الْحيا{ :وقوله
ِقلُونسورة األنعام) ٣٢([ }تَع[.  

 - صلى اهللا عليه وسلم-هذا األثر عن السدي ال يقال من جهة الرأي لكن له حكم المرسل، وقد ثبت عن النبي 

 كما في ل على هذه المعنى في أصله، أي أن عمل اإلنسان يصور له إما بأحسن صورة أو بأسوأ صورةما يد
  .)٢(حديث البراء الطويل

النفي هي ر صأقوى صيغة من صيغ الح ]:سورة األنعام) ٣٢([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ لَِعب ولَهو{: يقول تعالى
هذا أبلغ ف ]سورة األنعام) ٣٢([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ لَِعب ولَهو{ : فقال الحصرهنا جاء بأسلوب، فواالستثناء

كأنهم خلقوا  ومن أحجار الذهب والفضةتصوير لحقيقتها وما يتنافس عليه الناس فيها من الحطام واالستكثار 
يمر على ذلك وقت ثم ال  ،ما إلى ذلكيان ويتنافسون في الحطام وفي المراكب ونيتنافسون في الب حيث لذلك

حهم الموت أو  وهكذا يجرون خلفها حتى يصب،قريب إال ويتقادم به العهد وتزهد به نفوسهم وتتطلب غيره
يأمرهم اهللا استكثاراً لم يهم ثم بعد ذلك يعرفون أنهم قد ضيعوا األيام في البحث عن أمور يستكثرون منها يمس
  . به-عز وجل-

اللهو واللعب بمعنى : من يقول بوجود الترادف يقول ]سورة األنعام) ٣٢([ }ِإالَّ لَِعب ولَهو{ :لىقوله تعافي 
 وذكروا في هذا أشياء قد ال ،حاولوا أن يوجدوا فرقاً بين اللهو وبين اللعب ومن يمنعون من الترادف ،واحد

 إنه توجد أشياء  يعني،اين اللفظتين فيه من األمثلة التي قد يصعب بيان وجه الفرق باوهذ، تخلو من مناقشة
أقبل :  بينها مثليظهر وجه الفرق واتمترادف ا إنها أو تتقارب مما يقال عنهتتشابه في األلفاظ وتتشابه معاينها

باعتبار طبيعته وما ، فاألول البشروإلنسان ا: ، وتقولبوجهه وجاء بمعنى حضرأي أقبل :  حيث تقول،وجاء
، لكن ما الفرق بين بشرته بادية ظاهرة وهكذاباعتبار أن والبشر نحو ذلك، األنس أو قيل في ذلك بأنه من 

  اللهو واللعب؟

  :؟الفرق بين اللهو واللعب

                                                
 .إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح: ل شعيب األرنؤوطوقا) ٢٨٧ص  / ٤ج ) (١٨٥٥٧(أخرجه أحمد  - 2
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كأن   يلهواألهاه يلهيه لكن له:  فيقالاعتراضى هذا يرد علو ،ألهاكواللهو كل شيء شغلك : بعضهم يقول
  .المادة أخرى غير مادة ما ذكر

 بما ال يحسن صرف الهمهو  اللهو:  ولهذا قال من قال،هو أصله من الصرف عن الشيءالل :بعضهم يقولو
 ، باعتبار أن اللعب فيه شيء من الفرح، واللعب هو طلب الفرح بما ال يحسن طلبه فيه،يصرف الهم فيهأن 

  . أيضاًقد يكون فيه فرح  للهو؛ ألن اهذا ليس بالزم: لكن يقال

مالعبة ك ،ن اللهو أعم من اللعب باعتبار أن اللعب قد يكون حقاًإ: -لعسكريكأبي هالل ا-ومنهم من يقول 
كل ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا قال النبي ، فإن أكثره باطل وأما اللهو، ومالعبته لولده،الرجل ألهله

 )٣())من الحقرمية عن قوسه وتأديبه فرسه ومالعبته أهله فإنهن ،  ثالثاًإالبن آدم فهو باطل اشيء يلهو به 

 ، فاللهو يشمل اللعب سواء كان بحق أو بباطل،فهذا اللعب استثني من اللهو الباطل وإال فهو من جملة اللهو
  .د يكون لعباً وقد يكون بغير اللعب فهو ق،وهو أعم من اللعب

و هو الميل من الله:  وبعضهم يقول، واللعب هو العبث،و هو االستمتاع بلذات الحياة الدنياالله: وبعضهم يقول
اللهو هو اإلعراض عن الحق واللعب هو : وبعضهم يقول،  واللعب ترك ما ينفع بما ال ينفع،الجد إلى الهزل

  .اإلقبال على الباطل

 ، ساٍه أو الٍه،قلبه في لهو:  تقول، في القلب يكونهو أن اللهووق بينهما بفرق  فر-رحمه اهللا-وابن القيم 
  .متسبباً عن لهو القلبكون ي و، بالجوارح يكونواللعب

}وندحجاِت اللِّه يِبآي الظَّاِلِمين لَِكنو ونَككَذِّبالَ ي مفَِإنَّه قُولُونالَِّذي ي نُكزحلَي ِإنَّه لَمنَع ٌل * قَدستْ ركُذِّب لَقَدو
َأتَاهم نَصرنَا والَ مبدَل ِلكَِلماِت اللِّه ولَقد جاءك ِمن نَّبِإ من قَبِلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وُأوذُواْ حتَّى 

ِلينسراء * الْمما ِفي السلَّمس ِض َأونَفَقًا ِفي اَألر تَِغيتَ َأن تَبتَطَعفَِإِن اس مهاضرِإع كلَيع ركَب ِإن كَانو
ِإنَّما يستَِجيب الَِّذين يسمعون *  اللّه لَجمعهم علَى الْهدى فَالَ تَكُونَن ِمن الْجاِهِلينفَتَْأِتيهم ِبآيٍة ولَو شَاء

ونعجرِه يِإلَي ثُم اللّه مثُهعبتَى يوالْمسورة األنعام) ٣٦-٣٣([ }و[.  

قَد نَعلَم ِإنَّه لَيحزنُك {: ومه له ومخالفتهم إياه في تكذيب ق-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مسلياً لنبيه 
قُولُون{ : كقوله،قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم:  أي}الَِّذي ي ِهملَيع كنَفْس بفَلَا تَذْه

سورة ) ٣([ }ك َألَّا يكُونُوا مْؤِمِنينلَعلَّك باِخع نَّفْس{ :كما قال تعالى في اآلية األخرى ]سورة فاطر) ٨([ }حسراٍت

   .]سورة الكهف) ٦([ }فَلَعلَّك باِخع نَّفْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث َأسفًا{ ]الشعراء

الفعل المضارع فإن الغالب أنها  إذا دخلت على "قد" ]سورة األنعام) ٣٣([ }قَد نَعلَم ِإنَّه لَيحزنُك{ :يقول تعالى
  . وقد يكبو الجواد فهذا للتقليل،قد يجود البخيل: كما يقولون ،لتقليلل

 }قَد يعلَم ما َأنتُم علَيِه{: وكقوله تعالى }قَد نَعلَم{ :كقوله تعالى هنا -عز وجل-وإذا دخلت في فعل يتعلق باهللا 

 فهذا  المراد بها التقليليسلف ]سورة األحزاب) ١٨([ }لَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُمقَد يع{ : وكقوله]سورة النــور) ٦٤([
إذا " قد"يكون المعنى أن  ولذلك ،علمه أحاط بكل شيء ف، متحقق ثابت-عز وجل-ال يمكن أبداً؛ ألن علم اهللا 

                                                
ص  / ٤ج ) (١٧٣٧٥(وأحمد ) ١٧٤ص  / ٤ج ) (١٦٣٧ (ما جاء في فضل الرمي في سبيل اهللا باب –أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد  - 3

  .حديث حسن بطرقه وشواهده: وقال شعيب األرنؤوط) ١٤٨
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" قد" هي أنك إذا رأيت قاعدةفال، فهي للتحقيق دائماً -عز وجل-دخلت على الفعل المضارع المنسوب إلى اهللا 

سورة ) ٣٣([ }قَد نَعلَم ِإنَّه لَيحزنُك{: فهي للتحقيق، فقوله -عز وجل-دخلت على فعل مضارع مضاف إلى اهللا 

لَم اللَّه قَد يع{ :، وقولهقد علم :أي ]سورة النــور) ٦٤([ }قَد يعلَم ما َأنتُم علَيِه{ : وقوله،قد علمنا: أي ]األنعام
ِمنكُم ِقينوعقد علم: أي ]سورة األحزاب) ١٨([ }الْم.  

هو  فالخوفأما  و،الحزن هو التأسف على أمر فائت: ]سورة األنعام) ٣٣([ }قَد نَعلَم ِإنَّه لَيحزنُك{ :يقول تعالى
  .يالًلن بمعنى الخوف ق وقد يستعمل الحز،الفرق بين الحزن والخوفهو هذا و ،االغتمام من أمر مستقبل

ال يتهمونك بالكذب :  أي]سورة األنعام) ٣٣([ }فَِإنَّهم الَ يكَذِّبونَك ولَِكن الظَّاِلِمين ِبآياِت اللِّه يجحدون{ :وقوله
اندون الحق ولكنهم يع: أي ]سورة األنعام) ٣٣([ }ولَِكن الظَّاِلِمين ِبآياِت اللِّه يجحدون{في نفس األمر 

  .ويدفعونه بصدورهم

 متواترة  وهي)ال يكِْذبونَك( بالتخفيف قراءة أخرىهناك و التشديدب هذه قراءة }فَِإنَّهم الَ يكَذِّبونَك{ : تعالىيقول

  .أيضاً

ال ينسبونك : ي أ"ال يتهمونك بالكذب: أي": بقوله -رحمه اهللا-فسرها الحافظ ابن كثير على القراءة األولى و
 فيكون بهذا ،بتكذَ: بته إذا نسبته للكذب أو أخبرت بأنه جاء بالكذب أو إذا قلت لهكذّ: قولتكما  ،إلى الكذب

  .بتهباً وتكون قد كذّمكذَّ

 ، ال يجدونك كاذباً:أي )ال يكِْذبونَك(وجدتُه كاذباً، : ه أيتُأكذب: تقول هي كما )ال يكِْذبونَك( على قراءة لكن
 يعرفون أنك صادق أنهم لكن المقصود ، أو أن ما جاء به كذب،بته أي أخبرت أنه كاذبأكذ: وبعضهم يقول

 :ال ينسبونك إلى الكذب ولكنهم يجحدون هذا الذي جئت به ألمر في نفوسهم كما قال اهللا تعالىهم ال تكذب و

}مها َأنفُسقَنَتْهتَياسا ووا ِبهدحجذكر أنهأصحاب السير عند ي جهل كما جاء عن أب ]سورة النمل) ١٤([ }و 
حتى إذا جثونا معهم على الركب   وحملوا فحملنا،أطعموا فأطعمنا: وقالالمنافسة بينهم وبين عبد مناف 

 ال  فهذا يبين أنهم، فو اهللا ال نؤمن به أبداً؟ فمن أين نأتي بهذه،منا نبي:  قالوا-يعني في المكارم-وتساوينا 

  . صادق لكنهم يجحدون هذا مكابرة لغلبة أهوائهم بل يعرفون أنه-معليه الصالة والسال–ه يكذبون

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 جاء يستمع  قصة أبي جهل حينفيوذكر محمد بن إسحاق عن الزهري  :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب واألخنس بن شريق وال -صلى اهللا عليه وسلم-قراءة النبي 
 فقال كل منهم ، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق،الصباحر أحد منهم باآلخر فاستمعوها إلى يشع

 لئال ؛يخافون من علم شباب قريش بهمأال يعودوا لما هدوا  ثم تعا،ر له ما جاء بهك فذ،ما جاء بك: لآلخر
 لما سبق من العهود ، جاء كل منهم ظناً أن صاحبيه ال يجيئان، فلما كانت الليلة الثانية،يفتتنوا بمجيئهم

وا أيضاً فلما ء فلما كانت الليلة الثالثة جا، فتالوموا ثم تعاهدوا أن ال يعودوا،فلما أصبحوا جمعتهم الطريق
  .ا تعاهدوا أال يعودوا لمثلها ثم تفرقواأصبحو

أخبرني يا :  فقال،فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته
 واهللا لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ،يا أبا ثعلبة:  قال؟أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد

 ثم خرج من ،وأنا والذي حلفت به:  قال األخنس،اها وال ما يراد بهاسمعت أشياء ما عرفت معنو ،يراد بها
ماذا :  ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال،يا أبا الحكم: عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال

 أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى ،تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: سمعت؟ قال
 واهللا ال ، هذه فمتى ندرك،منا نبي يأتيه الوحي من السماء: ينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالواإذا تجاث

  .فقام عنه األخنس وتركه:  قال،نؤمن به أبداً وال نصدقه

 ]سورة األنعام) ٣٤([ }صرنَاولَقَد كُذِّبتْ رسٌل من قَبِلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وُأوذُواْ حتَّى َأتَاهم نَ{ :وقوله

ر له بالصبر كما صبر أولو  وأم، وتعزية له فيمن كذبه من قومه-صلى اهللا عليه وسلم-هذه تسلية للنبي 
 وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من ، ووعد له بالنصر كما نصروا،العزم من الرسل

والَ مبدَل ِلكَِلماِت { : ولهذا قال، في الدنيا كما لهم النصر في اآلخرة ثم جاءهم النصر،قومهم واألذى البليغ
ولَقَد سبقَتْ { : كما قال،التي كتبها بالنصر في الدنيا واآلخرة لعباده المؤمنين: أي ]سورة األنعام) ٣٤([ }اللِّه

ِلينسراِدنَا الْمتُنَا ِلِعبو* كَِلمنصالْم ملَه مِإنَّهونر *ونالْغَاِلب منَا لَهندج ِإنوقال  ]سورة الصافات) ١٧٣- ١٧١([ }و
  .]سورة المجادلة) ٢١([ }كَتَب اللَّه لََأغِْلبن َأنَا ورسِلي ِإن اللَّه قَِوي عِزيز{ :ىتعال

دوا على من ي كيف نصروا وُأ،من خبرهم :أي ]سورة األنعام) ٣٤([ }اءك ِمن نَّبِإ الْمرسِلينولَقد ج{ :وقوله
  . فلك فيهم أسوة وبهم قدوة،كذبهم من قومهم

إن كان شق عليك إعراضهم عنك : أي ]سورة األنعام) ٣٥([ }وِإن كَان كَبر علَيك ِإعراضهم{ :ثم قال تعالى
}لَّمس ِض َأونَفَقًا ِفي اَألر تَِغيتَ َأن تَبتَطَعاءفَِإِن اسمقال علي بن أبي طلحة  ]سورة األنعام) ٣٥([ }ا ِفي الس
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 فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلماً في ،السرب فتذهب فيه :النفق :-مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس 
  .وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما.  فا فعل،السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به

ولَو { :كقوله تعالى ]سورة األنعام) ٣٥([ }اء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى فَالَ تَكُونَن ِمن الْجاِهِلينولَو شَ{: ولهوق
 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ]سورة يونس) ٩٩([ اآلية }شَاء ربك آلمن من ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعا

إن رسول : قال ]سورة األنعام) ٣٥([ }ولَو شَاء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى{: لهفي قو -مارضي اهللا تعالى عنه-
 كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره اهللا أنه ال -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  .يؤمن إال من قد سبق له من اهللا السعادة في الذكر األول

إنما يستجيب لدعائك يا محمد من : أي ]سورة األنعام) ٣٦([ }ستَِجيب الَِّذين يسمعونِإنَّما ي{ :وقوله تعالى
  .]سورة يــس) ٧٠([ }ِلينِذر من كَان حيا ويِحقَّ الْقَوُل علَى الْكَاِفِرين{ : كقوله،يسمع الكالم ويعيه ويفهمه

 يعني بذلك الكفار؛ ألنهم موتى القلوب ]سورة األنعام) ٣٦([ }لَيِه يرجعونوالْموتَى يبعثُهم اللّه ثُم ِإ{ :وقوله
وهذا من  ]سورة األنعام) ٣٦([ }والْموتَى يبعثُهم اللّه ثُم ِإلَيِه يرجعون{:  فقال،فشبههم اهللا بأموات األجساد

  .باب التهكم بهم واالزدراء عليهم

}الَ نُزقَالُواْ لَووونلَمعالَ ي مهَأكْثَر لَِكنةً وٍل آينَزلَى َأن يع قَاِدر اللّه ِه قُْل ِإنبن رةٌ مِه آيلَيا ِمن * َل عمو
يٍء ثُم ِإلَى ربِهم دآبٍة ِفي اَألرِض والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَ

ونشَرحاٍط * يلَى ِصرع لْهعجشَْأ ين يمو ِللْهضي شَِإ اللّهن ياِت مِفي الظُّلُم كْمبو ماِتنَا صواْ ِبآيكَذَّب الَِّذينو
  .]سورة األنعام) ٣٩-٣٧([ }مستَِقيٍم

خارق على مقتضى : أي }لَوالَ نُزَل علَيِه آيةٌ من ربِه{: ولون عن المشركين أنهم كانوا يقيقول تعالى مخبراً
سورة ) ٩٠([ اآليات }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن اَألرِض ينبوعا{ :ما كانوا يريدون ومما يتعنتون كقولهم

  .]اإلسراء

هو تعالى قادر على :  أي]سورة األنعام) ٣٧([ } ولَِكن َأكْثَرهم الَ يعلَمونقُْل ِإن اللّه قَاِدر علَى َأن ينَزٍل آيةً{
 ذلك؛ ألنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما  تأخير ولكن حكمته تعالى تقتضي،ذلك

ِت ِإالَّ َأن كَذَّب ِبها اَألولُون وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ وما منَعنَا َأن نُّرِسَل ِباآليا{ : كما قال تعالى،فعل باألمم السالفة
ِإن نَّشَْأ نُنَزْل علَيِهم من { : وقال تعالى]سورة اإلسراء) ٥٩([ }مبِصرةً فَظَلَمواْ ِبها وما نُرِسُل ِباآلياِت ِإالَّ تَخِْويفًا

  .]سورة الشعراء) ٤([ }ها خَاِضِعينالسماء آيةً فَظَلَّتْ َأعنَاقُهم لَ

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

أنهم اقترحوا : أي ]سورة األنعام) ٣٧([ }وقَالُواْ لَوالَ نُزَل علَيِه آيةٌ من ربِه{ : عن قولهم-تبارك وتعالى-فقوله 
 لبني إسرائيل حينما رفع فوقهم الجبل -عز وجل- كما فعل اهللا جئهم إلى اإليمان إلجاءأن ينزل عليه آية تل

 وهكذا ما وقع من اآليات العظام التي تلجئ ،أمرهم بأن يأخذوا ما أنزل إليهم بقوة و،فصار فوقهم كأنه ظله
ذا حصل منه التكذيب  إا وأم، له اإليمان في سابق علمه-عز وجل-من رآها إلى اإليمان إن كان كتب اهللا 

     ذلك فإنها تأتي العقوبات المستأصلة كما وقع لألمم السابقة كقوم صالح حينما اقترحوا آية فأخرج اهللا بعد

 آية إنها: أي ]سورة اإلسراء) ٥٩([ }وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبِصرةً{:  كما قال تعالى، الناقة مبصرة لهم-عز وجل-
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سائر كان حال  وهكذا -تبارك وتعالى-م اهللا ه فظلموا بها فأهلك- ناقة مبصرةنى إنها المعوليس-مبصرة 
  .األمم

ولَِكن َأكْثَرهم الَ { كما اقترحوا  أي]سورة األنعام) ٣٧([ }قُْل ِإن اللّه قَاِدر علَى َأن ينَزٍل آيةً{ :قوله تعالى
ونلَمعما عليهم من  أكثرهم ال يعلمونلكنو ، أوأكثرهم ال يعلمون أنه قادر ولكن : أي]سورة األنعام) ٣٧([ }ي 

هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ، وهذا المعنى األخير لم يؤمنوا بهاوالتبعة والبالء إذا نزلت اآليات 
نزل ذا أإيث  ولكن هؤالء المقترحين ال يعلمون تبعة هذا األمر ح، فاهللا قادر على تنزيل اآليات-رحمه اهللا-

  .عليهم آية كما اقترحوا ولم يؤمنوا بها نزل بهم العذاب المستأصل

 أيضاً أنه يرسل الرسل ويري الناس من آيات ودالئل صدقهم ما تقوم عليهم به -عز وجل-ومن حكمة اهللا 
 -بارك وتعالىت-اهللا ، ف وأما اآليات الملجئة فإنها إن ظهرت للناس فإن حكمة االبتالء قد تكون منتفية،الحجة

يقدر إهالك هذه لم فهو  بالغة له في ذلك حكمة و-صلى اهللا عليه وسلم-ر ذلك في بعث نبيه محمد لم يقد
هي الرسالة رسالتها  و،باقية األمة  ولذلك كانت هذه،مم السابقة كان الحال مع األاألمة بالعذاب المستأصل كما

  . واهللا تعالى أعلم إلى قيام الساعة،الخالدة

: قال مجاهد ]سورة األنعام) ٣٨([ }وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم{: ولهوق

  .الطير أمة:  وقال قتادة،أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها

  اهللا  أنوهو  -رحمه اهللا-ير  جر ذكر بعض أهل العلم كابنبمايمكن أن نربط بين هذه اآلية وبين ما قبلها 

ال تظنوا أن اهللا : -صلى اهللا عليه وسلم- يقول لهؤالء المقترحين لنزول اآليات المكذبين للرسول -عز وجل-
ل  لم يغِف-تبارك وتعالى-كيف يكون ذلك ويقع واهللا إذ  ، غافل عن أعمالكم وعن مجازاتكم-تبارك وتعالى-

أحصاها عدداً وهو الذي خلقها هو قد  ف،!؟وفها ومعايشها وما أشبه ذلكأمر هذه المخلوقات على كثرتها وصن
 وكتب كل ما يتعلق بها في تقلبها وأحوالها وأطوراها ، وقدر أقواتها وأرزاقها وآجالها-سبحانه وتعالى-

كيف يغفل عن أعمالكم وأنتم محل التكليف وقد و ،المختلفة وجميع ما يصدر منها من الحركات والسكنات
  .!كم لعبادتهخلق

 خلقٌ:  أي]سورة األنعام) ٣٨([ }ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم{ :وقال السدي، الطير أمة واإلنس أمة والجن أمة: وقال قتادة

  .أمثالكم

من الناس كما قال  تأتي بمعنى الجماعة ف، متعددة تأتي لمعاٍن-كما هو معروف في الوجوه والنظائر-األمة 
وجد علَيِه ُأمةً من النَّاِس { : حينما ورد ماء مدين-صلى اهللا عليه وسلم- عن موسى -عز وجل-اهللا 

قُونسٍة{:  كما قال تعالى،ويقال للمدة الزمنية أيضاً ]سورة القصص) ٢٣([ }يُأم دعب كَرادسورة يوسف) ٤٥([ }و[ 

  .وهذا ال تعلق له بهذه اآلية

 }وِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً{ : عن هذه األمة-عز وجل-قوله  ك، على دينويقال ذلك أيضاً للطائفة المجتمعة

  .طائفة مجتمعة على دينذه األمة هي فه ]سورة المؤمنون) ٥٢([

ِإن ِإبراِهيم كَان { : تعالىقولهك ، للرجل الذي جمع أوصاف الكمال التي تفرقت في غيرهفالن أمة،: ويقال
  .]سورة النحل) ١٢٠([ }ُأمةً
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) ٣٨([ }وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم{ : بقوله تعالىالحاصل أن المرادو

  .-عز وجل- خلقها اهللا اً وأصنافيعني جماعاٍت ]سورة األنعام

 المخلوقات شبهاً ببني ه أن في هذ:ن المراد بالمثلية أيإ:  قال فمنهم من،والمثلية هنا اختلف أهل العلم فيها
 ومن ، ومن فيه خفة أحالم الطير، ومن فيه عقوق الضب، الناس من فيه دناءة الخنزير منآدم من جهة أن
 وما أشبه ذلك من األوصاف الموجودة في هذه المخلوقات سواء كانت حسنة ، وحيلة الثعلب،فيه غدر الذئب

  .وهذا وإن قال به بعض السلف إال أنه قول بعيد في تفسير اآلية ،أو سيئة

ِإالَّ {: وبعضهم يقول مثلكم، -عز وجل-يذكرون اهللا :  أي]سورة األنعام) ٣٨([ }ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم{: وبعضهم يقول
  .أنهم يحشرون كما تحشرون في اآلخرة: أي ]سورة األنعام) ٣٨([ }ُأمم َأمثَالُكُم

 كما  خلقها وقدر لها أرزاقاً وآجاالً ويبعثها يوم القيامة-عز وجل-وجه المثلية هو أن اهللا : ضهم يقولوبع
وكما دل عليه  ]سورة األنعام) ٣٨([ }ثُم ِإلَى ربِهم يحشَرون{ :ذه السورةه كما في قوله في آخر-يبعث البشر 

 وهذا ، وقدره في شأن هذه المخلوقات-عز وجل- اهللا  وما أشبه ذلك مما قضاه-الذي سيأتي-الحديث اآلخر 
  .هو أرجح هذه األقوال

 ، فاهللا يرزقهم كما يرزقكم،ما يوجد من المشابهة بين الناس وبين هذه المخلوقات كل ويدخل في المثلية
  .واهللا تعالى أعلمقدرته، وداخلون تحت علمه و

كل ما يدب على  أنها  تفسير الدابة فيما سبقمضى ]رة األنعامسو) ٣٨([ }وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض{ :وقوله
هذا  و، وقد تطلق في عرف االستعمال على نوع خاص مما يدب على األرض كذوات األربع مثالً،األرض

 أو إطالق الدابة على ، وقد يكون العرف أخص من هذا كإطالق الدابة على الحمار،من تخصيص العرف
  .ا دب على األرض فهو دابةكل م والخالصة أن ،الحية

 هنا ليس  بالدابة فدل على أن المراد]سورة األنعام) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{ : فقال الطيراثم عطف عليه
  . ويقابله ما يطير في السماء،كل ما يدب على األرض المقصود ذوات األربع مثالً وإنماكالمعنى العرفي 

 وقد سبق الكالم ،معلوم أن الطائر إنما يطير بجناحيه ]سورة األنعام) ٣٨([ }ِئٍر يِطير ِبجنَاحيِهوالَ طَا{ :في قوله
إن ذكر الجناحين مع أنه معلوم أن الطائر ال يطير : من أهل العلم من يقول وذلك أن ،على مثل هذا المعنى

 ، وكتب بيده-أو بفيه-قال بفمه : ول تق فالعرب،إال بجناحيه إنما جرى على طريقة العرب لتأكيد الكالم
  . وما أشبه هذا، ونظر يعينه،ومشى إليه برجله

 أو ،اقض حاجتي على وجه الطيران: تقولف عن السرعة بمثل هذاتعبر  العرب ت كانالم: ومنهم من يقول
  :كما قال الشاعر و، بمعنى أسرع فيه،فالن طار بهذا أو ،ر بهذا الخبر ِط، أور بحاجتيِط

  ذا الشّر أبـدى ناجذيـه لهـم       قوم إ 
  

  طــاروا إليــه زرافــاٍت ووحــدانا  

  

  .أعلم  واهللا]سورة األنعام) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{:  اإلسراع قال بذكر الطائر فحتى ال يتوهم أن المراد

ن ع علمهم عند اهللا وال ينسى واحداً مالجمي: أي ]سورة األنعام) ٣٨([ }ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء{ :وقوله
  .ان برياً أو بحرياًجميعها من رزقه وتدبيره سواء ك
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يدل عليه هو الذي  وهذا ، اللوح المحفوظوه المراد بالكتاب هنا  أنالذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً
 ُأمم رِض والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّوما ِمن دآبٍة ِفي اَأل{ : بقولهالكائناتذكر ، حيث السياق في هذه اآلية

، وقدر أقواتها وآجالها وأعمالها وما أشبه ذلك ثم يحشرها يوم القيامة خلقها: أي ]سورة األنعام) ٣٨([ }َأمثَالُكُم
  .ت اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه هذه األشياء وأحصيت وجمع بالكتابفالسياق كله يدل على أن المراد

ما فَرطْنَا {: وبناء على هذا المعنى يكون المراد بقوله،  القرآن يراد بهن الكتاب في اآليةهو أوالقول اآلخر 
  .نجاتكم ومما تحتاجون إليه في هدايتكمي أ ]سورة األنعام) ٣٨([ }ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء

النجاة  ما يتعلق به المرادإن : -ل العلمأي المحققون من أه-وا  قالالتفسيرعلى هذا وبهذا يظهر أنه حتى 
ن إ: كما قال بعض المتكلفينعلى جميع العلوم  اشتمال القرآن المقصودإن : والخالص والهداية ولم يقولوا

 كالرجل الذي ،تكلفوا غاية التكلف فهؤالء قد ،القرآن تبيان لكل شيء باعتبار أنه يحتوي على جميع العلوم
) ١١([ }وتَركُوك قَاِئما{ : قال؟ين اسمي في القرآن فأالقرآن فيه كل شيءإن تقول : كوك لما قال آلخراسمه 

  !.الحيلة أن يستخرج اسمه من القرآن فانظر كيف لم تعيه ]سورة الجمعة

 }وكُلُواْ واشْربواْ والَ تُسِرفُواْ{ : هي قوله تعالىع في آية واحدةِمج: قالفعن الطب في القرآن وسئل بعضهم 

 ،الطب يقوم على هذا ف،الحميةوالغذاء الصحيح  من هذه اشتملت على الطب بكامله ف]سورة األعراف) ٣١([
  .هذا كالم غير صحيح، ف لكن الكالم أو النظر إلى القرآن بأنه يحتوي جميع العلوم، له وجه الكالموهذا

 علوم الفلك من ذلك و،باإلجمال أو ارة ولو باإلش القرآنيدل عليه وما من علم إال: ن كالم المتكلفين قولهممو

 وهذا الكالم ،العلومإنه ذكر أو أشار إلى كل : ، بل قالواوالفلسفة والطب والصيدلة وعلم األثر والخط بالرمل
ليس موسوعة في الجغرافيا أو في الحساب أو في العلوم أو غير و ه األمر ولهذالم ينزل  فالقرآن ؛فيه نظر

 وبهذا نعرف خطأ من أسرف في تحميل ،ينبغي أن ينظر إليه بهذا االعتبارف اية وإنما هو كتاب هد،ذلك
القرآن ما ال يحتمل من النظريات التي يصل إليها العلم الحديث واالكتشافات والمخترعات وما أشبه ذلك في 

 ،ا ال يحتملبهذا الطريق الخطر ونحمل القرآن مال داعي أن نشتط  فالقرآن ما أنزل لهذاف ،العلوم المختلفة
 وأما ما ال يثبت أو ال يدل ،فهم من ظاهر القرآن ما الح وجهه وظهر فال إشكال إن كان ذلك ثابتاً ويولكن

 في النظر البعيد  التصرفهذا؛ ألن عليه ظاهر القرآن فإنه ال يجوز بحال من األحوال أن يحمل القرآن عليه
كتشف أن هذه النظريات حينما يبعد ذلك  إليه الخطأ ينسبسحيث ه كبير على القرآن والعاقبة خطير ومردود

  .ما يبطلها جاء  أو إذاغير صحيحة

 بأن المراد ]سورة األنعام) ٣٨([} ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء{:  قوله تعالى الكتاب فيعلى كل حال من فسر

 ،إما تفصيالً وإما إجماالًفيه ذكرناه  قد حتاج إليه في هدايات الخلق إالي يعني ما من شيء:  قال القرآنبه
  .)١(]سورة النحل) ٨٩([ }ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا لِّكُلِّ شَيٍء{ : تعالىكقوله

) ٦[( }لٌّ ِفي ِكتَاٍب مِبيٍنوما ِمن دابٍة ِفي الَْأرِض ِإلَّا علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُ{: كقوله

وكََأين ِمن { :وقال تعالى،  لحركاتها وسكناتهارها وحاصانِّظمفصح بأسمائها وأعدادها وم: أي ]سورة هود
ِليمالْع ِميعالس وهو اكُمِإيا وقُهزري ا اللَّهقَهِمُل ِرزٍة لَا تَحابسورة العنكبوت) ٦٠([ }د[.  

                                                
 .يراجع كالمه في كتاب إعالم الموقعين فمن شاء فل-رحمه اهللا- من أهل العلم من ذكر حجج هؤالء وحجج هؤالء كالحافظ ابن القيم - 1
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يش تحت األرض وما من الحيوانات البرية والبحرية وما يع أحصى هذه المخلوقات -عز وجل-اهللا أن يعني 
 واألطوار التي تمر ،ودبر أقواتها وأعمالها وأماكن عيشها وما يصلح لمثلها وأين تموتيعيش فوق األرض 

  . وأحصاه-عز وجل-اهللا  قدره كل ذلك ،بها

في  -عز وجل-يكونون في غاية التوكل على اهللا س معناها فإنهم وهذه اآلية لو أن الناس عقلوها وتدبروا
منها ما يرى بالعين ومنها ما ال يرى - هذه المخلوقات على كثرة أنواعهاف ،الرزق وفي كل أمر من أمورهم

ق من خلقه قدر  فنحن خلْ، من أعمال وأرزاق وآجالا أحصى اهللا كل حركاتها وسكناتها وما يتصل به-بالعين
 بل ومهما كان حذراً متوقياًَ مهما عمل  لنا مثل هذه األمور ولن يسبق اإلنسان رزقه وال أجله-عز وجل-اهللا 

 وهكذا األرزاق مهما كان حذقه وذكاؤه ومهارته وجلده وكده ليالً ونهاراً ال ،إذا جاء أجله سقط على أم رأسه
ينبغي ذا له و،أكل رزقه أحد غيره إطالقاًلن ي وولن يفوته من رزقه شيء ، لهل أكثر مما كتبيمكن أن يحص

اهللا لم يقدره ولم يكتبه له ن إ فما خرج من يده وذلك أن ،ال تذهب نفسه حسراتأيحزن على ما فات وأال 
ذهاب  فالتأسف على الدنيا و،هوعن طريق غيره بسببه رزققد ي -عز وجل- ، فاهللاوإنما هو مكتوب لغيره
؛ ألن وال يخرج من هذا اإلحصاء شيء شيء كلاهللا قد أحصى  ف،طالقاًال معنى له إ النفس حسرات عليها

هللا باب المراقبة   ذلك نافعاً له فيمن تأمل في هذا األمر كان، فبكل شيءقد أحاط  -تبارك وتعالى– علمه
  . غاية االنتفاع بهاالعبد نتفع اللو حصل ذلكف؛ تأمل طويل وتحتاج إلى وقوفهذه اآلية  وتعالى،

رضي اهللا تعالى -عباس   روى ابن أبي حاتم عن ابن]سورة األنعام) ٣٨([ }ثُم ِإلَى ربِهم يحشَرون{ :وقوله
إن حشرها هو : وقيلرها الموت، حشْ:  قال]سورة األنعام) ٣٨([ }ثُم ِإلَى ربِهم يحشَرون{: في قوله -ماعنه

  .]سورة التكوير) ٥([ }شُ حِشرتْوِإذَا الْوحو{ :لقوله؛ يوم بعثها يوم القيامة

ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب { : في قوله-رضي اهللا تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
ونشَرحي ِهمبِإلَى ر ٍء ثُمم والدواب  البهائ،يحشر الخلق كلهم يوم القيامة: قال ]سورة األنعام) ٣٨([ }ِمن شَي

 فلذلك ،كوني تراباً: من القرناء ثم يقولاء لجمل فيبلغوا من عدل اهللا يومئذ أن يأخذ ،والطير وكل شيء
]سورة النبأ) ٤٠([ }يا لَيتَِني كُنتُ تُرابا{ :يقول الكافر

  .وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور )٢(

 -رضي اهللا عنه–  في صحيحه من حديث أبي هريرةويدل على هذا أيضاً الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم

 للشاة الجلحاء من لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم–أن رسول اهللا 
  .يعني التي نطحتها في الدنيا )٣())الشاة القرناء

 ،كوني تراباً فتكون تراباً: ل لهابعضها من بعض ثم يقال يحشر هذه الدواب جميعاً ويقتص -عز وجل-فاهللا 
  .]سورة النبأ) ٤٠([ }ويا لَيتَِني كُنتُ تُرابا{ :فعندئذ إذا رآها الكافر قال

الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاًَ أن الحشر المراد  ]سورة األنعام) ٣٨([ }ثُم ِإلَى ربِهم يحشَرون{ :وقوله
 يرى أن هذين المعنيين -رحمه اهللا- وابن جرير ،اآلخر أن الحشر هو الموت والقول ،حشر اآلخرةهنا هو 

                                                
 الصنعاني وهو وإن ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن ثور وهو محمد هذا إسناد صحيح: وقال األلباني) ٣٤٥ص  / ٢ج ) (٣٢٣١(أخرجه الحاكم  - 2

 ).٤٦٥ص  / ٤ج (، انظر السلسلة الصحيحة الرأي  ألنه ال يقال من قبل؛ فإنه شاهد قوي للمرفوعكان موقوفاً

  ).١٩٩٧ص  / ٤ج ) (٢٥٨٢( باب تحريم الظلم  -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب  - 3
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 -رحمه اهللا– المعنيين، وهذه هي طريقته اآلية تحتمل: يقولف ،لم يوجد دليل على ترجيح أحدهما على اآلخر

  .عندما ال يوجد دليل للترجيح بين األقوال

واهللا  الظاهر المتبادرهو  و هو األقرب،آلخرة الجمع وحمله على الجمع في امعناهالحشر ف وعلى كل حال
وجه ؛ ألن هذا شيء مشاهد ومعلوم، ثم إن اإلخبار بأنهم يحشرون بالموت ليس فيه فائدة جديدةثم إن  ،أعلم

واهللا  هو المقصود، يجتمعون في الحشر والنشر في اآلخرة لكن كونهم ،كونهم يجتمعون في الموت فيه إشكال
  .تعالى أعلم

ة علمهم لهم في جهلهم وقلَّمثَ:  أي]سورة األنعام) ٣٩([ }والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا صم وبكْم ِفي الظُّلُماِت{ :وقوله
 وهو مع هذا في ظلمات ال يبصر -وهو الذي ال يتكلم- أبكم -وهو الذي ال يسمع-  أصم كمثلهموعدم فهم

مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً فَلَما { : كقوله،ا هو فيه أو يخرج مم،فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق
ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم مكَهتَرو ِبنُوِرِهم اللّه بذَه لَهوا حاءتْ مَأض* ونِجعرالَ ي مفَه يمع كْمب م١٧([ }ص-

ظُلُماٍت ِفي بحٍر لُّجي يغْشَاه موج من فَوِقِه موج من فَوِقِه سحاب َأو كَ{ :وكما قال تعالى ]سورة البقرة) ١٨
) ٤٠([ }ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعٍض ِإذَا َأخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعِل اللَّه لَه نُورا فَما لَه ِمن نُّوٍر

 ]سورة األنعام) ٣٩([ }من يشَِإ اللّه يضِللْه ومن يشَْأ يجعلْه علَى ِصراٍط مستَِقيٍم{ :ذا قال وله]سورة النــور

  .المتصرف في خلقه بما يشاءهو : أي

}ِإن كُنتُم ونعاللِّه تَد رةُ َأغَياعالس َأتَتْكُم اللِّه َأو ذَابع َأتَاكُم تُكُم ِإنَأيقُْل َأراِدِقينكِْشفُ *  صفَي ونعتَد اهْل ِإيب
ا تُشِْركُونم نوتَنسشَاء و ِه ِإنِإلَي ونعا تَداء * مرالضاء وْأسِبالْب مفََأخَذْنَاه ِلكن قَبٍم ملنَآ ِإلَى ُأمسَأر لَقَدو

ونعرتَضي ملَّهْأ* لَعب ماءهال ِإذْ جفَلَولُونمعا كَانُواْ يم طَانالشَّي ملَه نيزو مهتْ قُلُوبلَِكن قَسواْ وعرنَا تَضس* 

فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ ِبِه فَتَحنَا علَيِهم َأبواب كُلِّ شَيٍء حتَّى ِإذَا فَِرحواْ ِبما ُأوتُواْ َأخَذْنَاهم بغْتَةً فَِإذَا هم 
مونِلسب* الَِمينالْع بِللِّه ر دمالْحواْ وظَلَم ِم الَِّذينالْقَو اِبرد سورة األنعام) ٤٥-٤٠([ }فَقُِطع[.  

ال لما يريد المتصرف في خلقه بما يشاء وأنه ال معقب لحكمه وال يقدر أحد على صرف يخبر تعالى أنه الفع
قُْل َأرَأيتُكُم ِإن َأتَاكُم { : ولهذا قال، يشاءنلمه الذي إذا سئل يجيب  بل هو وحده ال شريك ل،حكمه عن خلقه

 }َأغَير اللِّه تَدعون ِإن كُنتُم صاِدِقين{أتاكم هذا أو هذا : أي ]سورة األنعام) ٤٠([ }عذَاب اللِّه َأو َأتَتْكُم الساعةُ

  .]سورة األنعام) ٤٠([

والميم عند البصريين من النحاة يراد بها الخطاب وال محل لها  الكاف ]سورة األنعام) ٤٠([ }مقُْل َأرَأيتُكُ{ :قوله
  .من اإلعراب

  كماالكاف للخطابف ،أرأيتم أنفسكم : يعني كأنه يقول، الكاف والميم في محل نصب على المفعوليةإن: وقيل

أرأيت :  مثلمفعول بهالكاف : قالواف ]سورة اإلسراء) ٦٢([ }لَيهذَا الَِّذي كَرمتَ عقَاَل َأرَأيتَك { :تعالىفي قوله 
َأرَأيتُكُم ِإن َأتَاكُم عذَاب اللِّه َأو َأتَتْكُم الساعةُ َأغَير اللِّه { : في قولهاالستفهامو، أرأيت نفسك: كأنه يقول زيداً

ونعللتقريع ]سورة األنعام) ٤٠([ }تَد.  

ال تدعون غيره لعلمكم أنه ال يقدر أحد على :  أي]سورة األنعام) ٤٠([ }تَدعون ِإن كُنتُم صاِدِقينَأغَير اللِّه {
  . آلهة معهفي اتخاذكم : أي]سورة األنعام) ٤٠([ }ِإن كُنتُم صاِدِقين{:  ولهذا قال،رفع ذلك سواه
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}ِه ِإنِإلَي ونعا تَدكِْشفُ مفَي ونعتَد اهْل ِإيشَاءب نوتَنسو ا تُشِْركُونفي وقت : أي ]سورة األنعام) ٤١([ } م
وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ضلَّ { : كقوله،ذهب عنكم أصنامكم وأندادكمالضرورة ال تدعون أحداً سواه وت

اهِإالَّ ِإي ونعن تَدَأ{ : وقوله]سورة اإلسراء) ٦٧([ اآلية }م لَقَداءوْأسِبالْب مفََأخَذْنَاه ِلكن قَبٍم ملنَآ ِإلَى ُأمسر{ 

  .يعني الفقر والضيق في العيش ]سورة األنعام) ٤٢([

 }فََأخَذْنَاهم ِبالْبْأساء والضراء{  يعني فكذبوا]سورة األنعام) ٤٢([ }ولَقَد َأرسلنَآ ِإلَى ُأمٍم من قَبِلك{ :يقول تعالى

، أي أن فيه مقدر محذوف معلوم من السياقكون  ي-رحمه اهللا- ابن جرير هعلى ما ذكر ]سورة األنعام) ٤٢([
ولَقَد َأخَذْنَا آَل ِفرعون ِبالسِنين { : كما قال تعالى عن آل فرعون لهم بعد التكذيبتالبأساء والضراء وقع
  .]سورة األعراف) ١٣٠([ }ونَقٍْص من الثَّمراِت

 :-عز وجل-كما قال اهللا   لو آمنوا ألغدق اهللا عليهم األرزاق وإال بعد تكذيبهم لهموقعتمور  األهذه: نإذ

، هذا ]سورة األعراف) ٩٦([ }ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِض{
  .هللا تعالى أعلمواالمعنى تحتمله اآلية، 

َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ { : قوله تعالى قد يدل عليهذاه  ذلك واقع حتى مع اإليمان فإنإن:  قوله:ولو قال قائل
ى يقُوَل الرسوُل والَِّذين الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمن قَبِلكُم مستْهم الْبْأساء والضراء وزلِْزلُواْ حتَّ

  .فهي سنته في االبتالء ]سورة البقرة) ٢١٤([ }آمنُواْ معه متَى نَصر اللّهٌِ

 يمكن أن يفهم منه أنهم لما ]سورة األنعام) ٤٢([ }اء لَعلَّهم يتَضرعونفََأخَذْنَاهم ِبالْبْأساء والضر{ :لكن قوله
اهللا يحب من ؛ ألن ليس بالزميتضرعوا، وإن كان هذا أيضاً أن بأساء والضراء من أجل بالكذبوا أخذهم 

فَلَوال ِإذْ جاءهم { : ولكن قوله بعده،عباده التضرع إليه سواء كانوا من أهل اإليمان أو كانوا من الكافرين
مهتْ قُلُوبلَِكن قَسواْ وعرنَا تَضْأسأن أي -رحمه اهللا-دل على ما ذكره ابن جرير ي ]سورة األنعام) ٤٣([ }ب 

 أهل اإليمان  هناليس المخبر عنهم:  يقالولذلك ،هؤالء كذبوا وما تضرعوا حينما أخذهم بالبأساء والضراء
  .، واهللا أعلمعلى األمم المعذبة المهلكةهو  اهللا تعالى وإنما الذين يبتليهم

  .  وهي األمراض واألسقام واآلالم}والضراء{ الضيق في العيشقر ويعني الف }فََأخَذْنَاهم ِبالْبْأساء{

 تسليط بأساء ومنها أن المقصود بال،وقيل غير ذلك لكنها أقوال بعيدة" وهي األمراض واألسقام واآلالم: "قال
  الفقر منالذي عليه عامة أهل العلم أن البأساء هو الضر المتعلق باألموالالظاهر لكن  السلطان عليهم،

 هذا هو التفسير المشهور، واهللا ، والضراء ما يتعلق باألجسام من المرض واأللم وما أشبه ذلك،وضيق العيش
  .أعلم

}ونعرتَضي ملَّهيدعون اهللا ويتضرعون إليه ويخشعون: أي ]سورة األنعام) ٤٢([ }لَع.  

بأنها تفسر فهنا  ،ترجي وأن اهللا ال يقع منه ذلكلل أنها تأتي "لعل " سبق في وقد، أنمن أجل:  أي}لَعلَّهم{ :قوله
 :هو قولهو تفيد التعليل إال في موضع واحد -في القرآن-مواضع إنها في جميع ال:  قلناوقد سبق أنتعليلية 

}ونتَخْلُد لَّكُملَع اِنعصم تَتَِّخذُونكأنكم تخلدون فإن معناها ]سورة الشعراء) ١٢٩([ }و.  

 من حكمته في ابتالء الخلق بالمكاره أنه -عز وجل- واهللا ،-جل وعال-كسار والتذلل هللا هو االنوالتضرع 
  .فيكشف عنهم ذلك إن شاءيحب من عباده أن ينكسروا وأن يذلوا بين يديه وأن يدعوه 
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هم القحط وأجدبوا ولم  الناس إذا حصل لايفعله صالة االستسقاء التي  إلى اهللا تعالىالتضرع التذلل وومن
التضرع في في في الحضور لها وفي صفتها و وولذلك على كثرة التقصير حتى في هذه الصالةزل المطر، ين

 بل ، بفضل اهللا ورحمته بخلقه ال يكاد الناس يستسقون حتى ينزل المطرإال أن مع ذلك كله يالحظ أنهالدعاء 
ر حتى ينزل المطر من شدة  لم ينزل من المنبقىسلم قديماً وحديثاً أنه إذا استعرف عن بعض أهل الع
  . بالدعاء-عز وجل-تضرعه وإلحاحه على اهللا 

من التقصير والظلم والمعصية هم مع كثرة ما يقع من التذلل والتضرع من عبادهيحب  -تبارك وتعالى– فاهللا
ن في معنوي فهم ؛ قطرة واحدة من السماءأنزلما ل ولو عاملهم بأعمالهم وذنوبهم ،يلطف بهم ويرحمهمإال أنه 

  .)٤())ولوال البهائم لم يمطروا(( : وفي الحديث، يلطف بهم ويرحمهم-عز وجل-هو الفساد والشر و

فهال إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا : أي ]سورة األنعام) ٤٣([ }فَلَوال ِإذْ جاءهم بْأسنَا تَضرعواْ{: اهللا تعالى قال
وزين لَهم الشَّيطَان { خشعت ما رقَّت وال: أي ]سورة األنعام) ٤٣([ }همولَِكن قَستْ قُلُوب{ ،إلينا وتمسكنوا لدينا

لُونمعا كَانُواْ يمن الشرك والمعاندة والمعاصي:  أي]سورة األنعام) ٤٣([ }م.   

لَعلَّهم { :ر في قولهما سبق عن ابن جريؤيد ي ]سورة األنعام) ٤٣([} فَلَوال ِإذْ جاءهم بْأسنَا تَضرعواْ{ :قوله
ونعرتَضنَا { :؛ ألن قولهلعلهم يتضرعون فلم يتضرعوا: أي ]سورة األنعام) ٤٢([} يْأسب ماءهال ِإذْ جفَلَو

مهتْ قُلُوبلَِكن قَسواْ وعرلم يقعالتضرع منهمأن معناه  ]سورة األنعام) ٤٣([ }تَض .  

فَلَوال { : كما في هذه اآليةإذا كانت في أمر فائت ال يمكن استدراكه فهي للتبكيت" لوال"سبق أن  }فَلَوال{ :قوله
؛ ألنهم قد هذا ال يمكن استدراكهف  تضرعوا،هال إذ جاءهم بأسنا: أي ]سورة األنعام) ٤٣([ }ِإذْ جاءهم بْأسنَا

  .لتحضيض والتحريض في أمر يمكن استدراكه فإنها تكون ل"لوال"ت  وأما إذا كان، وانتهواأهلكوا

  .أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم: أي ]سورة األنعام) ٤٤([ }فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ ِبِه{

فََأنساهم {: وكما في قوله ]سورة التوبة) ٦٧([ }نَسواْ اللّه فَنَِسيهم{ : كما في قوله تعالىالنسيان هنا يفسر بالترك
مهنه الذهول؛ إ: هذا هو المشهور عند أهل العلم في هذا الموضع خالفاً لمن قال، و]سورة الحشر) ١٩([ }َأنفُس

  . واهللا أعلم،ألن اهللا ال يؤاخذ بالنسيان الذي هو زوال المعلوم من الذهن

  . ما يختارونفتحنا عليهم أبواب الرزق من كل: أي ]سورة األنعام) ٤٤([ }فَتَحنَا علَيِهم َأبواب كُلِّ شَيٍء{

 : لغبي أن يقول، وليس تحتمله اآلية المعنىهذا" فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون: أي: "قوله

 ]سورة األنعام) ٤٤([ }فَتَحنَا علَيِهم َأبواب كُلِّ شَيٍء{: قوله ؛ ألنأشياء ما أعطاهم اهللا إياها مثل الهدايةتوجد 

إدرار األرزاق عليهم وصحة األبدان وما أشبه  من يدل عليه المقام والسياقما  أبواب كل شيء ميقصد به
ما  لكن أراد ،إياها يعطوا ملشياء في الدنيا من ألوان النعيم إن هناك أ وإال ف،ذلك مما يحصل به االستدراج

ما مفإن معناها تدمر كل شيء  ]افسورة األحق) ٢٥([ }تُدمر كُلَّ شَيٍء ِبَأمِر ربها{ : كما قال تعالىيحصل لمثلهم
  .السماوات واألرض وال الجبالإنها لم تدمر : أحد   فال يقول،جاءت لتدميره

                                                
وصححه األلباني فـي     ) ٥٨٢ص   / ٤ج  ) (٨٦٢٣(والحاكم  ) ١٣٣٢ص   / ٢ج  ) (٤٠١٩(  باب العقوبات     -أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن        - 4

 ).٧٩٧٨(صحيح الجامع برقم 
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 ]سورة القصص) ٥٧([} ِإلَيِه ثَمراتُ كُلِّ شَيٍءَأولَم نُمكِّن لَّهم حرما آِمنًا يجبى { :قوله تعالىيقال ذلك أيضاً في و

ما يحصل مكة؛ ألن المقصود باآلية  أرها في  في المشرق والمغرب لم رأيتهارات هناك ثم:ول عاقٌلفال يق
: ال يقال ]سورة النمل) ٢٣([ }وُأوِتيتْ ِمن كُلِّ شَيٍء{ : قوله تعالى عن ملكة سبأفييقال  وهكذا ،اجبايته لمثله

رحمه -يسميه الشاطبي ، وهذا اً في اآليةمراد هذا ليس ألن؛ مثالً ملك سليمان وأ لحية سليمانإنها لم تؤتَ 
  . مما يصلح لهحسب استعمالهفي كل مقام بكون عاماً أن اللفظ ييعني " العموم االستعمالي" -اهللا

 والمعنى -رحمه اهللا– كما يقول ابن جرير مما أغلق عليهم: أي ]سورة األنعام) ٤٤([ }َأبواب كُلِّ شَيٍء{ :وقوله
  وتارة بالتوسعة-الشدةأي –بالبأساء والضراء  يأخذهم  فتارة،وال المختلفةبهم في األحقلّ -عز وجل–أن اهللا 

فصحت أجسامهم  عليهم البأساء والضراء فتحت وأدت إلى حصولاألبواب التي سدها عليهم ثم إن  ،عليهم
  .ونمت أموالهم وحصل لهم ما يحتاجون إليه من نزول المطر وذهاب القحط وما أشبه ذلك

) ٤٤([ }حتَّى ِإذَا فَِرحواْ ِبما ُأوتُواْ{ : ولهذا قال،رهكْتعالى وإمالء لهم عياذاً باهللا من موهذا استدراج منه 

فَِإذَا هم { على غفلة:  أي]سورة األنعام) ٤٤([ }َأخَذْنَاهم بغْتَةً{ من األموال واألوالد واألرزاق: أي ]سورة األنعام
ونِلسبون من كل خيرآيس: أي ]سورة األنعام) ٤٤([ }م.  

من وسع :  وقال الحسن البصري،المبلس اآليس: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال الوالبي عن ابن عباس 
ومن قتّ، أنه يمكر به فال رأي لهاهللا عليه فلم ير واْ { : ثم قرأ، أنه ينظر له فال رأي لهر عليه فلم يرا نَسفَلَم

ِهملَينَا عواْ ِبِه فَتَحا ذُكِّرمونِلسبم مغْتَةً فَِإذَا هم با ُأوتُواْ َأخَذْنَاهواْ ِبمتَّى ِإذَا فَِرحٍء حكُلِّ شَي ابو٤٤([ } َأب (

  .]رواه ابن أبي حاتم[.  أعطوا حاجتهم ثم أخذوا،مكر بالقوم ورب الكعبة: قال ]سورة األنعام

 ولهذا ، من شدة يأسهحث عن المخرج والحيلةيبللم يتحرك  وهمد وسكنأي المبلس هو الذي قد يئس وانقطع 
  .إبليس مأخوذ من اإلبالساسم إن : قال بعضهم

 ؛أخذناهم بغتة فإذا هم ساكنون ال حراك لهم: أي ]سورة األنعام) ٤٤([ }َأخَذْنَاهم بغْتَةً فَِإذَا هم مبِلسون :وقوله

  .قد أهلكم -عز وجل- ألنه

؛  قطع آخرهم: أي]سورة األنعام) ٤٥([ }الْقَوِم الَِّذين ظَلَمواْ والْحمد ِللِّه رب الْعالَِمينفَقُِطع داِبر { :قوله تعالى

  .لم يبق منهم أحدفاستؤصلوا استئصاالً ، والمعنى أنهم الدابر هو اآلخرألن 

أوائلها لتصح له دبر  وييرتببمعنى أنه  ،باعتبار أنه إحكام عواقب األمور إن التدبير مأخوذ من هذا: ويقال
  . التدبيرئ، وفالن سيفالن حسن التدبير ألمر المعيشة: فيقال ،عواقبها

  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

٦(ير سورة األنعام تفس(  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

َأيتُم ِإن َأخَذَ اللّه سمعكُم وَأبصاركُم وخَتَم علَى قُْل َأر{ : في تفسير قوله تعالى    -تعالىرحمه اهللا   -قال المفسر   
      ِدفُونصي مه اِت ثُمفُ اآليرفَ نُصكَي ْأِتيكُم ِبِه انظُراللِّه ي رغَي ِإلَه ناللِّه * قُلُوِبكُم م ذَابع َأتَاكُم ِإن تَكُمَأيقُْل َأر

   ةً هرهج غْتَةً َأوب    ونالظَّاِلم مِإالَّ الْقَو لَكهْل ي *      ـلَحَأصو نآم نفَم نِذِرينمو شِِّرينبِإالَّ م ِلينسرِسُل الْما نُرمو
   نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عفْ* فَالَ خَوا كَانُواْ يِبم ذَابالْع مهسماِتنَا يواْ ِبآيكَذَّب الَِّذينوقُونسـورة  ) ٤٩-٤٦([} س

  .]األنعام

َأرَأيتُم ِإن َأخَذَ اللّه سمعكُم   {:  قل لهؤالء المكذبين المعاندين    -صلى اهللا عليه وسلم   -يقول اهللا تعالى لرسوله     
كُمارصَأبَل     { : كما قال تعالى   ،سلبكم إياها كما أعطاكموها   :  أي }وعجو الَِّذي َأنشََأكُم وه  لَكُم ارصالَْأبو عمالس{ 

  .]سورة الملك) ٢٣([ اآلية

) ٤٦([ }وخَتَم علَى قُلُوِبكُم  { :ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع االنتفاع بهما االنتفاع الشرعي ولهذا قال            

اْ َأن اللّه يحوُل بـين      واعلَمو{ :وقال ]سورة يونس ) ٣١([ }َأمن يمِلك السمع واَألبصار   { :كما قال  ]سورة األنعام 
  .]سورة األنفال) ٢٤([ }الْمرِء وقَلِْبِه

هل أحد غير اهللا يقدر على رد ذلـك إلـيكم إذا   :  أي]سورة األنعام) ٤٦([ } غَير اللِّه يْأِتيكُم ِبهِ من ِإلَه { :وقوله
 نبينها ونوضـحها  : أي}فَ نُصرفُ اآلياِتانظُر كَي{:  ولهذا قال، ال يقدر على ذلك أحد سواه  ؟سلبه اهللا منكم  

  . وأن ما يعبدون من دونه باطل وضالل،ونفسرها دالة على أنه ال إله إال اهللا

}ِدفُونصي مه باعهتِّاأي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن : ثم هم بعد هذا البيان يصدفون:  أي}ثُم.  

 ال تشعرون حتى بغـتكم  موأنت: أي ]سورة األنعـام ) ٤٧([ }َأتَاكُم عذَاب اللِّه بغْتَةًقُْل َأرَأيتَكُم ِإن   { :وقوله تعالى 

كان يحيط  إنما  : أي ]سورة األنعام ) ٤٧([ }هْل يهلَك ِإالَّ الْقَوم الظَّاِلمون    { ظاهراً عياناً :  أي }َأو جهرةً {جأكم  اوف
فَالَ خَوفٌ علَيِهم والَ هـم  { نوا يعبدون اهللا وحده ال شريك لهوينجو الذين كا   بالظالمين أنفسهم بالشرك باهللا   

نُونزحم ِبظُلٍْم{ :كقوله ]سورة األنعام) ٤٨([ }يانَهواْ ِإيملِْبسي لَمنُواْ وآم سورة األنعام) ٨٢([ اآلية }الَِّذين[.  

  : أما بعد،هللالحمد هللا والصالة والسالم على رسول ابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

  .يعني أخبروني ]سورة األنعام) ٤٦([ }قُْل َأرَأيتُم{ :-تبارك وتعالى- فقوله 

أي وهم في غفلة ال يشعرون      : ة هنا تفسر البغ  ]سورة األنعام ) ٤٧([ }ِإن َأتَاكُم عذَاب اللِّه بغْتَةً َأو جهرةً      { :وقوله

 أن   وأن الجهـرة   ،ره بعض السلف بأن المراد به أن يأخذهم لـيالً         وقد فس ،   يأخذهم أخذاً مفاجئاً لهم    : أي ،بذلك

وذلك أن البغتة هي أخذ     ؛   في المعنى هنا أشمل وأتم     -رحمه اهللا -ما ذكره الحافظ ابن كثير      ، لكن   يأخذهم نهاراً 
  .من غير أن تتهيأ نفوسهم الستقبال العذاب و يعني من غير مقدمات،الفجأة
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ذه بياتاً هـو    خْأف ]سورة يونس ) ٥٠([ }بياتًا َأو نَهارا  { :قالفهم  أخذكيف ي  القرآن ذكر في    -تبارك وتعالى -واهللا  

 بالنهار أيـضاً     وقد يكون األخذ   ،من أخذ الغفلة في الغالب؛ ألنهم في نوم ال يطالعون مقدمات العذاب وأسبابه            

وهم في حال : أي ]سورة األعراف) ٩٨([ }ضحى وهم يلْعبون  {: فقال  ذكر ذلك أيضاً   -عز وجل -؛ ألن اهللا    بغتة

  . لهماًئينزل بهم العذاب مفاج غفلتهم

هـي أن   وأمـا الجهـرة ف  ، فيكون مباغتاً لهم،المقصود أن البغتة هي األخذ بالعذاب من غير معرفة بمقدماته     و
  . واهللا تعالى أعلم،يأخذهم العذاب حينما تنعقد أسبابه ويشاهدون ذلك

  المـؤمنين مبشرين عبـاد اهللا : أي ]سورة األنعام) ٤٨([ }لْمرسِلين ِإالَّ مبشِِّرين ومنِذِرين وما نُرِسُل ا  { :وقوله

: أي ]سورة األنعام) ٤٨([ }فَمن آمن وَأصلَح { : ولهذا قال  ،بالخيرات ومنذرين من كفر باهللا النقمات والعقوبات      

بالنسبة : أي ]سورة األنعام ) ٤٨([ }فَالَ خَوفٌ علَيِهم  { هماتباعه إي ابه وأصلح عمله ب    واءفمن آمن قلبه بما جا    
 ، ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها         ىبالنسبة إل   أي }والَ هم يحزنُون  {لما يستقبلونه   

  .اهللا وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه

ينالهم العذاب بمـا    :  أي ]سورة األنعام ) ٤٩([ }سهم الْعذَاب ِبما كَانُواْ يفْسقُون    والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا يم   { :ثم قال 
 وارتكبوا مـن مناهيـه ومحارمـه وانتهـاك     ،وطاعته أوامر اهللا كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن  

  .حرماته

}         بالْغَي لَمال َأعاللِّه و آِئنِعنِدي خَز ـْل             قُل الَّ َأقُوُل لَكُمقُْل ه ى ِإلَيوحا يِإالَّ م َأتَِّبع ِإن لَكِإنِّي م ال َأقُوُل لَكُمو 
    ونَأفَالَ تَتَفَكَّر ِصيرالْبى ومتَِوي اَألعسوِنـِه           *ين دم ملَه سلَي ِهمبواْ ِإلَى رشَرحَأن ي خَافُوني ِبِه الَِّذين َأنِذرو

والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي يِريدون وجهه ما علَيـك ِمـن              * يع لَّعلَّهم يتَّقُون  وِلي والَ شَفِ  
            الظَّاِلِمين ِمن فَتَكُون مهدٍء فَتَطْرن شَيِهم ملَيع اِبكِحس ا ِمنمٍء ون شَياِبِهم مكَذَِل* ِحسم     وهـضعفَتَنَّـا ب ك

       ِبالشَّاِكِرين لَمِبَأع اللّه سِننَا َألَيين بِهم ملَيع اللّه نُؤالء مقُولواْ َأهٍض لِّيعِبب *    ْؤِمنُـوني الَّـِذين ـاءكِإذَا جو
نَّه من عِمَل ِمنكُم سوءا ِبجهالٍَة ثُم تَـاب ِمـن بعـِدِه       ِبآياِتنَا فَقُْل سالَم علَيكُم كَتَب ربكُم علَى نَفِْسِه الرحمةَ أَ         

ِحيمر غَفُور فََأنَّه لَحَأصسورة األنعام) ٥٤-٥٠([ }و[.  

 ]سـورة األنعـام  ) ٥٠([ }قُل الَّ َأقُوُل لَكُم ِعنِدي خَزآِئن اللِّه{ :-صلى اهللا عليه وسلم-يقول اهللا تعالى لرسوله  

 ،وال أقول لكم إني أعلم الغيـب : أي ]سورة األنعام) ٥٠([ }وال َأعلَم الْغَيب{ أملكها وال أتصرف فيها لست  : أي
وال :  أي}وال َأقُوُل لَكُم ِإنِّي ملَـك { وال أطلع منه إال على ما أطلعني عليه  -عز وجل -إنما ذاك من علم اهللا      

عز وجل- من اهللا أدعي أني ملك إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي-به شرفني بذلك وأنعم علي .  

: ]سورة األنعـام ) ٥٠([ }قُل الَّ َأقُوُل لَكُم ِعنِدي خَزآِئن اللِّه وال َأعلَم الْغَيب وال َأقُوُل لَكُم ِإنِّي ملَك           {: يقول تعالى 

  ارة يطلبون أن يحول لهم الصفا      هؤالء ت وذلك أن    ، اآليات -عز وجل - على المقترحين على اهللا      هذه اآلية رد
 كمـا    وتارة يتعجبون من صفته    ، وتارة يطلبون ملكاً ينزل من السماء من أجل أن يكون معه نذيراً            ،إلى ذهب 

 }ن معه نَِذيرا  وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يْأكُُل الطَّعام ويمِشي ِفي الَْأسواِق لَولَا ُأنِزَل ِإلَيِه ملَك فَيكُو             { :قال تعالى 

قُل الَّ َأقُوُل لَكُم ِعنِدي خَزآِئن اللِّه وال َأعلَـم الْغَيـب وال             { :الًئ عليهم قا   فرد ،إلى غير ذلك   ]سورة الفرقان ) ٧([
لَكِإنِّي م سورة األنعام) ٥٠([ }َأقُوُل لَكُم[.  
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 ]سورة األنعـام ) ٥٠([ }اللِّه وال َأعلَم الْغَيب وال َأقُوُل لَكُم ِإنِّي ملَك     قُل الَّ َأقُوُل لَكُم ِعنِدي خَزآِئن       {: وقوله تعالى 

وبـين المالئكـة أو    -عليهم الصالة والسالم-يتكلمون فيها على المفاضلة بين األنبياء      ي  تهذا أحد المواضع ال   

 وإنمـا هـو     ،جنى منه فائدة   ي  واالشتغال فيه ال   ، وهو مبحث ال طائل تحته     ،بين المالئكة وبين صالحي البشر    

إنمـا  و؛  إطالقـاً  األمـر اآلية ال تدل على هذا     ثم إن هذه     ، واالشتغال بما ال يعني مذموم     ،اشتغال بما ال يعني   
أن يتخلـى عـن     وأن يكون رسوالً مالئكيـاً       -صلى اهللا عليه وسلم   –ت أن هؤالء القوم أرادوا من النبي        ركَذَ

ك ولـست   لست بملَ ، فأنا   كل ذلك ال يتأتى مني    :  فقال لهم  ، وما أشبه ذلك   صفات البشرية من األكل واالكتساب    

  .واهللا تعالى أعلم، وليست خزائن اهللا بيدي، بعالم للغيب

  .لست أخرج عنه قيد شبر وال أدنى منه: أي ]سورة األنعام) ٥٠([ }ِإن َأتَِّبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي{ :ذا قالوله

أن  علـى  اآلية   دلت وال   ،بصيغة الحصر رداً عليهم   جاء   ]سورة األنعام ) ٥٠([ }الَّ ما يوحى ِإلَي   ِإن َأتَِّبع إِ  {: قوله

هذه الصيغة في الحصر تدل على أنه يتبع ما         قد يقع منه اجتهاد أو ال يقع منه، ف         -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

عليـه الـصالة   -هد في بعض األمور تأخرى تدل على أنه قد يج    قد جاءت أدلة      لكن ،يوحى إليه في كل شيء    

إن كل مـا  : هذا يقالل و، فإذا وقع اجتهاده على وجه جاء الوحي يقومه أو يقرره، ولكن الوحي يؤيده  -والسالم

 -صلى اهللا عليه وسلم   -اجتهد النبي   قد   و ، فهو حق؛ ألنه مؤيد بالوحي     -صلى اهللا عليه وسلم   -جاء عن النبي    

ما كَان  { :، قال تعالى   العمل الذي كان ينبغي أن يكون تجاه هؤالء األسارى         في أسارى بدر فجاء الوحي وبين     
رَأس لَه كُونَأن ي ِضِلنَِبيِفي اَألر ثِْخنتَّى يسورة األنفال) ٦٧([ }ى ح[.  

 في أسلوب الحصر إال أن مثل هذا يجمع مع غيره ال سيما أن هذه اآلية في مقـام الـرد      ت اآلية وإن كان   هفهذ

قُـل الَّ  { : كقوله تعـالى ،أنا أتبع ما يوحى إلي:  فهو يقول، نفسهين الذين يطالبونه بأشياء من عند   لى المشرك ع
               ا ممد تَةً َأويم كُونِإالَّ َأن ي همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحم ِإلَي ِحيا ُأوِفي م ِخنِزيـرٍ    َأِجد ملَح ا َأوفُوح١٤٥([ }س (

 تحرم أشياء أخرى لكن هذا في مقام الرد على هؤالء المفترين على             مله اآلية ال تدل على أنه       فهذ ] األنعام سورة

  . واهللا أعلم، عليهم بهذه الطريقةردهو  ف، الذين حرموا ما أحل اهللا وحللوا ما حرم اهللا-عز وجل-اهللا 

} ْل يقُْل هِصيرالْبى ومتَِوي اَألعأي ]نعـام سورة األ) ٥٠([ }س :دي إليه ومن ضل هل يستوي من اتبع الحق وه
  .]سورة األنعام) ٥٠([ }َأفَالَ تَتَفَكَّرون{ ؟عنه فلم ينقد له

 والقاعدة أن نفي االستواء فـي       ، ال يستوي  : أي ، مضمن معنى النفي   }ستَِويقُْل هْل ي  { : في قوله  هذا االستفهام 

 وال يستوي في مآله وعاقبته فهذا إلى الجنـة          ،وي في عمله وحاله    أي ال يست   ،يحمل على أعم معانيه   مثل هذا   

  .وهذا إلى النار

} ون{ :وهذه كقوله تعالى ]سورة األنعـام ) ٥٠([ }َأفَالَ تَتَفَكَّر  ـوه نقُّ كَمالْح كبِمن ر كا ُأنِزَل ِإلَيَأنَّم لَمعن يَأفَم
  .]سورة الرعد) ١٩([ }لْباِبَأعمى ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُواْ اَأل

سـورة  ) ٥١([ }وَأنِذر ِبِه الَِّذين يخَافُون َأن يحشَرواْ ِإلَى ربِهم لَيس لَهم من دوِنِه وِلـي والَ شَـِفيع           { :وقوله

افون ون ربهم ويخ   والذين يخش  ،وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون          : أي ]األنعام
  .سوء الحساب
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 وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جريـر        ،القرآنيعود إلى    }وَأنِذر ِبِه الَِّذين يخَافُون   { :الضمير في قوله تعالى   

 ]سـورة األنعـام   ) ٥٠([ }ِإن َأتَِّبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي     { : وقد قال قبله   ،وهو الظاهر المتبادر   -رحمه اهللا -الطبري  

ِإن {: ولهكان قلكن وإن  ،الذي يوحى إليه هو القرآن وإن كان يوحى إليه أيضاً غير القرآن          بادر أن   فأول ما يت  
    ى ِإلَيوحا يِإالَّ م أعم من القرآن فإن الضمير يمكن أن يرجع إلى غير مذكور قبلـه؛   ]سورة األنعام) ٥٠([ }َأتَِّبع

: أي ]سـورة القـدر   ) ١([ }ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَـدرِ     { :ىومن أمثلة ذلك قوله تعال    ،  ألن ذلك معلوم من السياق    

  .يعني األرض ]سورة فاطر) ٤٥([ }ما تَرك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة{: قولهمن ذلك والقرآن، 

على - ]ة ص سور) ٣٢([ }حتَّى تَوارتْ ِبالِْحجابِ  { :-صلى اهللا عليه وسلم   - عن سليمان    -تبارك وتعالى -قوله  و

  .السياقمع أن الشمس لم تذكر قبل وإنما علم أنها مرادة من  ،أي الشمس غابت -التفسير المشهور

 وهذا فيه بعـد ولـيس معهـوداً     -عز وجل -يعني وأنذر باهللا     ]سورة األنعام ) ٥١([ }وَأنِذر ِبهِ { :وبعضهم يقول 

  .بالقرآن

 القـول  أي-وإن كان أقرب من الذي قبلـه        ،يعني اليوم اآلخر   ]مسورة األنعا ) ٥١([ }وَأنِذر ِبهِ {: وقول من قال  

 : يقول -عز وجل - واهللا   ،القرآن أن الضمير يعود إلى       إال أن الظاهر المتبادر    -تبارك وتعالى -بأنه يعني اهللا    

  . واهللا أعلم،فالنذارة تكون بالقرآن ]سورة األنعام) ١٩([ }ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ{

} واْالَِّذينشَرحَأن ي خَافُونيوم القيامة:أي ]سورة األنعام) ٥١([ }ي .  

  :الخوف يأتي بإزاء معنيينو ]سورة األنعام) ٥١([ }وَأنِذر ِبِه الَِّذين يخَافُون{ :يقول

  :  كقول الشاعر،الخوف بمعنى العلم: المعنى األول

  وإذا ما مت فـادفني تحـت كرمـة     

ــإني  ــالة ف ــي الف ــدفنني ف   وال ت
   

  تروي عظامي في الممات عروقهـا      

ــا ــا مــت أال أذوقه   أخــاف إذا م
  

ـ ،هو يعلم أنه إذا مات لن يشرب الخمر في قبره ذوقها، و أخاف أال أ  : فيقول زرع فـوق قبـره    فهو يريد أن ي

فـإني  ني أخاف بمعنى    إف: لحاصل أن قوله  ، وا شدة حبه للخمر   من   شجرة عنب أو أن يدفن تحت شجرة عنب       

  .أعلم

 واآلية هنـا تحتمـل      ،وهذا هو االستعمال الشائع األغلب     ،بمعنى الغم من أمر مستقبل    الخوف  : لثانيالمعنى ا 

يمكن أن يفـسر بمعنـى    ]سورة األنعام) ٥١([ }وَأنِذر ِبِه الَِّذين يخَافُون َأن يحشَرواْ ِإلَى ربِهم {: فقوله ،المعنيين

من كـان    أيضاً   فيهويدخل  فيدخل بهذا أهل اإليمان      -ارك وتعالى تب-يعلمون أنهم يحشرون إلى اهللا       :أي العلم

  .كأهل الكتاب مؤمناً بالبعث

شامالً لمن كان من أهـل      فيكون على هذا     -أي الخوف بمعناه الشائع األغلب    – لمعنى اآلخر يفسر الخوف با  و

 فتكـون   -عـز وجـل   - لكنه يخاف أن يحشر إلى اهللا        -صلى اهللا عليه وسلم   -من لم يؤمن بالنبي     ول اإليمان

هـو   ف ،مكروه في اآلخرة  لتوقعه ال  لكنه يغتم    -صلى اهللا عليه وسلم   -د ال يؤمن بالنبي     أي أنه ق   ،صفقته خاسرة 
  بـالقرآن،  مثل هؤالء قد ينتفعون ويتأثرون    و البعث،يريد أن يبحث عن مخرج يحصل به خالصه إن حصل           

  .واهللا أعلماآلية تحتمل المعنيين كما سبق، و
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} لَه سن{ يومئذ   :أي ]سورة األنعام ) ٥١([ }ملَيم    الَ شَِفيعو ِليوِنِه وال قريب لهـم    :  أي ]سورة األنعام ) ٥١([ } د
أنذر هذا اليوم الذي ال حاكم      :  أي ]سورة األنعام ) ٥١([ }لَّعلَّهم يتَّقُون { وال شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم       

 ،يعملون في هذه الدار عمالً ينجيهم اهللا به يوم القيامة مـن عذابـه         لعلهم يتقون ف   -عز وجل -فيه إال اهللا    
  .ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه

 }لَّعلَّهم يتَّقُـون  { : ويمكن أن تكون للتعليل، فعلى األول يكون قوله         أنها يمكن أن تكون للترجي     )لعل(سبق في   

على أنها للتعليل يكون المعنـى   و،ا حال المخاطبيكون روعي فيهوبهذا  ، أي على رجائك]سورة األنعام ) ٥١([

  . اليوم اآلخرا أو يتقو-عز وجل-من أجل أن يتقوا اهللا 

ال تبعد  : أي ]سورة األنعام ) ٥٢([ }والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي يِريدون وجهه        { :وقوله تعالى 
واصِبر نَفْـسك مـع الَّـِذين       { : كقوله ،اءكصفات عنك بل اجعلهم جلساءك وأخص     هؤالء المتصفين بهذه ال   

يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي يِريدون وجهه ولَا تَعد عينَاك عنْهم تُِريد ِزينَةَ الْحياِة الدنْيا ولَا تُِطع من َأغْفَلْنَا      
  .]سورة الكهف) ٢٨([ } ِذكِْرنَا واتَّبع هواه وكَان َأمره فُرطًاقَلْبه عن

  .يعبدونه ويسألونه: أي ]سورة األنعام) ٥٢([ }يدعون ربهم{ :وقوله

جمـع بـين     هـو بهـذا   و" يعبدونه ويسألونه  أي ": الحافظ قال ]سورة األنعام ) ٥٢([ }يدعون ربهم {: في قوله 

 بالدعاء في   ن المراد إ:  بعض السلف   ولهذا قال  ،عبادةالمسألة ودعاء   الدعاء  : نوعانالدعاء  وذلك أن    ؛المعنيين

 وبعـضهم فـسره   ،التي تكون بالغداة والعـشي أي  ، وبعضهم فسره ببعض الصلوات،الصالة مطلقاً هذه اآلية   

يذكرونه في أول النهـار وفـي       يعني   ]سورة األنعام ) ٥٢([ }يدعون ربهم {:  أي أن قوله   -عز وجل -بذكر اهللا   

 يدخل فيه دعاء المـسألة ودعـاء العبـادة بـصالتهم وذكـرهم      أعنيكل ذلك داخل فيه الصحيح أن  و ،هآخر

  .-تبارك وتعالى-غير ذلك مما يتقربون به إلى اهللا سؤالهم ووقراءتهم و

  . هللا تعالى في عبادتهممإخالصهدليل على  ]سورة األنعام) ٥٢([ }يِريدون وجهه{: وقوله تعالى

  :سبب نزول اآلية

 أنـه   - عنه رضي اهللا تعالى  -ول هذه اآلية هو ما أخرجه اإلمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص               سبب نز 

م رضـي اهللا تعـالى عـنه   -نها نزلت في ستة نفر منهم سعد بن أبي وقاص وعبـد اهللا بـن مـسعود      إ: قال
 أن ينحي هؤالء عـنهم      -صلى اهللا عليه وسلم   -يطلبون من النبي     من الكبراء     وذلك أن المشركين   -وأرضاهم

 بمعنى أن هؤالء من الضعفة والفقراء وأولئك يأنفون من الجلـوس معهـم فكرهـوا أن                 ،ئوا عليهم لئال يجتر 

تسقط منـزلتهم وهيبـتهم   ف عليهم ايجترئو خوفاً من أن  ومعه هؤالء -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  إلى  يجلسوا  
 فـأنزل  ،بـذلك  نفسه ما وقع وحدث -صلى اهللا عليه وسلم   - فوقع في نفس رسول اهللا       ،بالمجالسةفي نفوسهم   

]سورة األنعام) ٥٢([ }والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي يِريدون وجههَ{ :اهللا
)١(.  

كان مقصوده هو استصالح هؤالء القادة والـسادة    به حينما فكر في هذا أو هم    -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  و

 : فـي الـسورة األخـرى       كما قال تعالى   ، عن ذلك  -عز وجل -اه اهللا   ه فن ،من كبراء المشركين فيسلم قومهم    

                                                
ص  / ٤ج ) (٢٤١٣( -رضي اهللا عنـه -  باب في فضل سعد بن أبي وقاص -عنهم رضي اهللا تعالى-فضائل الصحابة   أخرجه مسلم في كتاب      - 1

١٨٧٨.( 
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فََأنتَ * َأما مِن استَغْنَى  * ىَأو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْر   * وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى   * َأن جاءه الَْأعمى  * عبس وتَولَّى {
  .بذلك فالمقصود أن اهللا تعالى عاتبه ،مجالسته واستقباله تتصدى لدعوته و:أي ]سورة عبس) ٦-١([ }لَه تَصدى

      أن ذلك وقـع بـسبب أن بعـض    هج أيضاً في ابن ماجوأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وهو مخر 

 وعنـده  -صلى اهللا عليـه وسـلم  -مروا بالنبي    بن حابس وعيينة بن حصن     الكبراء من غير قريش كاألقرع    

صلى اهللا عليه   - فطلبوا من النبي     -مرضي اهللا تعالى عنه   - بعض الضعفة مثل خباب وبالل وعمار وصهيب      
هذه الرواية صححها الشيخ ناصـر الـدين        و ، أن يطرد هؤالء من أجل أن يجلسوا معه ويسمعوا منه          -وسلم

 مـن اآليـات   ن هذه اآليـة   إ:  ولهذا قال بعضهم   ،مكيةألن هذه السورة    ؛  )٢( وهي غريبة  -ه اهللا رحم-األلباني  

  .المدنية

كما ذكرنا فـي    - ،ن اآلية قد تنزل أكثر من مرة      إ:  يمكن أن يقال    أنه -إن صحت الرواية  -والجواب عن هذا    

 ]سـورة النحـل   ) ١٢٦([ } ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبهِ    وِإن عاقَبتُم فَعاِقبواْ  { :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى     -مناسبات شتى 

 وإن كانت ال تخلو من ضـعف لكـن  -  والروايات في هذا كثيرة جداً  ل بحمزة، ثِّنزلت في يوم أحد لما م     إنها  ف

اليـوم  : -كان يحمل راية الخـزرج    و-عام الفتح لما قال سعد بن عبادة        في  نزلت كذلك    و - بمجموعها تتقوى

  . فنزلت اآلية، فأخذ الراية منه وأعطاها البنه قيس-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك النبي  فبلغ ،ذهبت قريش

أن ورد   و ]سورة اإلخالص ) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد   { :نزلتف صف لنا ربك  :  قالوا المشركينمن األمثلة أيضاً أن     و

  .]إلخالصسورة ا) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد{:  أيضاً فنزلت ذلكاليهود قالوا

 ، سؤال المشركين   ورد أنها نزلت بمكة بسبب     ]سورة اإلسراء ) ٨٥([ }ويسَألُونَك عِن الروحِ  { : قوله تعالى  وكذلك

اآلية قـد تنـزل     ف ، وكل ذلك من األسباب الصحيحة الصريحة      ،سؤال اليهود في المدينة   ورد أنها نزلت بعد     و

طلب رؤساء المشركين فـي    بأن -وال إشكال في هذا   - رتينفهذه اآلية قد تكون نزلت م     ، ولذلك   أكثر من مرة  

 أن يطرد عنهم هؤالء الضعفة ووقع أيضاً من غيـرهم كـاألقرع بـن    -صلى اهللا عليه وسلم  -مكة من النبي    
 وإنما نقول ذلك لتباعد الزمان وإال لو كان متقارباً لقيل لعله حصل هذا وهذا فنزلت اآليـة                  ،س إلى آخره  بحا

  .بعده

القـول بـأن    أو رد هذه الرواية بالكليةأحسن من  أحسن من الترجيح وهوذا الذي أشرت إليه آنفاً  وأظن أن ه  

 إال فـي  -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي وعيينة بن حصن لم يسلما ولم يأتيا ا بن حابس  عأن األقر السورة مكية و  

  .هذا الوجه من الجمع ال إشكال فيهوالمقصود أن  ،المدينة

السور المكية التي فيها أوجه مـن األحـرف ال   أن على أن اآليات قد تنزل أكثر من مرة    ومن أوضح ما يدل     
بهذا االعتبـار   و -أعني األحرف الستة  – هذا أمر ال إشكال فيه إطالقاً      و  أخرى في المدينة   مرةت   نزل اشك أنه 

  . ومرة بسبب قول اليهود مرة بسبب قول المشركين،نزلت مرتينإن اآلية : ليمكن أن يقا

  وما قال له قومه وما أجابهم بـه        -صلى اهللا عليه وسلم   - عن نوح    -عز وجل - اهللا   هما ذكر هذه اآلية تشبه    و

صـلى اهللا عليـه     - فنـوح    ،طلبوا منه أن يطرد الضعفاء واتهموهم بأنهم ما يأتون إال لحاجة من الدنيا            حيث  

                                                
ج (وابن أبي شيبة ) ٧٥ص  / ٤ج ) (٣٦٩٤(والطبراني ) ١٣٨٢ص  / ٢ج ) (٤١٢٧(باب مجالسة الفقراء  -أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد  - 2
 ).٣١٨ص  / ١
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) ٢٩([ }ومآ َأنَاْ ِبطَاِرِد الَِّذين آمنُـواْ     {: وقال ]الشعراءسورة  ) ١١٤([ }وما َأنَا ِبطَاِرِد الْمْؤِمِنين   { : قال لهم  -وسلم

وا من أجـل طعـام   ءجاهم  الضعفاء أن-صلى اهللا عليه وسلم– جلساء النبي   يتهمونكانوا  وهؤالء   ]سورة هـود  

ن ِحساِبك علَيِهم من    ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء وما مِ       { : ولهذا قال بعده   ،أو شيء من متاع الدنيا    يأكلونه  
 أنا لست الـذي     : أي ]سورة الشعراء ) ١١٣([ }ِإن ِحسابهم ِإلَّا علَى ربي    { :وهناك قال  ]سورة األنعام ) ٥٢([ }شَيٍء

 نحن ليس لنـا إال الظـاهر      ف ،هو الذي يعلم نيات الخلق ويجازيهم على مقاصدهم وأعمالهم         وإنما اهللا    أحاسبهم

  .ناس دخلوا في اإليمان وال يجوز إبعادهم من أجل السادة والكبراءأهؤالء وهو أن 

} ِشيالْعاِة والمـراد بـه الـصالة    : قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة      ]سورة األنعام ) ٥٢([ }ِبالْغَد
  .أتقبل منكم: يأ ]سورة غافر) ٦٠([ }وقَاَل ربكُم ادعوِني َأستَِجب لَكُم{ : وهذا كقوله،المكتوبة

 وهم مخلصون فيمـا     ، اهللا الكريم  يريدون بذلك العمل وجه   :  أي ]سورة األنعام ) ٥٢([ }يِريدون وجهه { :وقوله
  .هم فيه من العبادات والطاعات

 كقول نـوح   ]نعـام سورة األ) ٥٢([ }ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِهم من شَيءٍ { :وقوله

ِإن * قَاَل وما ِعلِْمي ِبما كَانُوا يعملُون     * َأنُْؤِمن لَك واتَّبعك الَْأرذَلُون   { : في جواب الذين قالوا    -عليه السالم -
     ونرتَشْع ي لَوبلَى رِإلَّا ع مهابعـز وجـل   - إنما حسابهم على اهللا      : أي ]سورة الشعراء ) ١١٣-١١١([ }ِحس- 

كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء، من حسابهم من شيءوليس علي .  

  .إن فعلت هذا والحالة هذه:  أي]سورة األنعام) ٥٢([ }فَتَطْردهم فَتَكُون ِمن الظَّاِلِمين{ :وقوله

  . وامتحنا بعضهم ببعضابتلينا واختبرنا:  أي]سورة األنعام) ٥٣([ }وكَذَِلك فَتَنَّا بعضهم ِببعٍض{ :وقوله

" ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض    :  أي ]سورة األنعام ) ٥٣([ }وكَذَِلك فَتَنَّا بعضهم ِببعضٍ   { :وقوله: "يقول

 وابتلى الضعفاء باألقوياء واألقوياء     ، ابتلى الفقراء باألغنياء وابتلى األغنياء بالفقراء      -عز وجل - أن اهللا    يعني

لَـو كَـان خَيـرا مـا     { :اد سبقوهم لإليمان استنكفوا واستكبروا وقالو    ضعفاء ق  ال قوياء األ أىذا ر  فإ ،بالضعفاء
 من اإلمكانـات  -عز وجل-وما أعطاهم اهللا غنياء يرون األفقراء حينما   وال ]سورة األحقاف ) ١١([ }سبقُونَا ِإلَيهِ 

 ابتلى الناس بعضهم ببعض كما قال في آخر سـورة  -عز وجل-اهللا ف ،واألموال وما أشبه ذلك قد يفتنون بهذا 

) ١٦٥([ }وهو الَِّذي جعلَكُم خَالَِئفَ اَألرِض ورفَع بعضكُم فَوقَ بعٍض درجاٍت لِّيبلُوكُم ِفي مـا آتَـاكُم         { :األنعام

هـؤالء  ، ف لي بعـضهم بـبعض    من أجل أن يبت    ففاوت بين الخلق في األرزاق والقدر واإلمكانات       ]سورة األنعام 

 كيف  -عز وجل - ينظر اهللا     حيث الغني يأتيه الفقير فيكون قد ابتلي به      ف ،يبتلون بهؤالء وهؤالء يبتلون بهؤالء    

 -عز وجـل  -م وهو يتشحط في الفقر ال يجد شيئاً يأكله فينظر اهللا            عنَ والفقير قد ابتلي بالغني يراه ي      ،يرد عليه 

كل هذا من االبـتالء     ، و  أم ال  -تبارك وتعالى -يحسن ظنه بربه    هل   و ، عنده في صبره ورضاه عنه وثقته بما     
  .الذي يبتلى به الخلق

تبـارك  -وكأن الالم هذه الم العاقبـة كقولـه          ]سورة األنعام ) ٥٣([ }فَتَنَّا بعضهم ِببعٍض لِّيقُولواْ   { :يقول تعالى 

هم ما أخذوه من أجل أن      وذلك أن  ]سورة القصص ) ٨([ }م عدوا وحزنًا  فَالْتَقَطَه آُل ِفرعون ِليكُون لَه    { :-وتعالى

  . هي التي كانت كذلك العاقبة لكنقتلوه من البدايةل لو علموا بهذا  بل عدواً لهميكون
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هو ما أخذه ليـشغله  ف ،تأخذ هذا معك أو تشتري هذا ليشغلك عما أنت بصدده         : تقول إلنسان ومن أمثلة ذلك أن     

  . لكنك تريد أن العاقبة ستكون هكذا،ددهعما هو بص

العاقبـة  ك تريد أيـضاً أن   لكن،هو ما صحبه ليقعدهف ، فالناً ليقعدك عن معالي األمور    ب تصح : قولك  ذلك ومن
  .ستكون هكذا

حآجوكُم ِبـِه ِعنـد   لَيكُم ِليوِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى بعٍض قَالُواْ َأتُحدثُونَهم ِبما فَتَح اللّه ع   { :ومن ذلك قوله تعالى   
كُمب{ :فقولهم ]سورة البقرة ) ٧٦([ }ر   كُمبر وكُم ِبِه ِعندآجحتلـك   بمعنـى أن  الالم للعاقبـة     ]سورة البقرة ) ٧٦([ }ِلي 

  .لعاقبةالمحاجة ستكون في ا

إما أن تكون  ] األنعامسورة) ٥٣([ }يِهم من بيِننَالِّيقُولواْ َأهُؤالء من اللّه علَ{ : تعالىقولهوالخالصة أن الالم في 

  .-عز وجل-، والعلم عند اهللا للتعليلأن تكون  إما، وللعاقبة بمعنى أنهم يقولون ذلك في النهاية

 -عليه وسـلم صلى اهللا -وذلك أن رسول اهللا  ]سورة األنعام) ٥٣([ }لِّيقُولواْ َأهُؤالء من اللّه علَيِهم من بيِننَا      {

 ولـم يتبعـه مـن    ،كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد واإلمـاء     
وما نَراك اتَّبعك ِإالَّ الَِّذين هـم َأراِذلُنَـا بـاِدي    { :-عليه السالم- كما قال قوم نوح لنوح       ،األشراف إال قليل  

:  وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال لـه              ]سورة هود ) ٢٧([ اآلية }الرْأِي

  .هم أتباع الرسل:  فقال،بل ضعفاؤهم:  فقال؟فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم

 ،ن تحت أيديهم وتحـت واليـتهم  لو آمن الرؤساء والكبراء من أول األمر لتبعهم م       وبهذا يحصل االبتالء وإال     

فاء وبقي الكبراء يخافون على رئاساتهم ومراتبهم ومكانتهم وما كانوا يتعاطونه مـن أخـذ               آمن الضع أما وقد   

ولذلك كان أكثر أهل الجنة من الضعفاء، وأكثر أهل          ،حصل االبتالء بهذا  أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك ف      

  .النار من الكبراء، واهللا المستعان

 ، من ضعفائهم ويعذبون من يقـدرون عليـه مـنهم          والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن       
 ليهدي هـؤالء إلـى      ما كان اهللا  : أي ]سورة األنعام ) ٥٣([ }َأهُؤالء من اللّه علَيِهم من بيِننَا     {: وكانوا يقولون 

 ]سورة األحقاف ) ١١([ }لَو كَان خَيرا ما سبقُونَا ِإلَيهِ     { : كقولهم ، ويدعنا - ما صاروا إليه خيراً    لو كان -الخير  

وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا بينَاٍت قَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا َأي الْفَِريقَيِن خَير مقَاما وَأحـسن  { :وكقوله تعالى 
 }هم من قَرٍن هم َأحسن َأثَاثًـا وِرْئيـا        وكَم َأهلَكْنَا قَبلَ  { :قال اهللا تعالى في جواب ذلك      ]سورة مريم ) ٧٣([ }نَِديا

َألَيس { :]سورة األنعام) ٥٣([ }َأهُؤالء من اللّه علَيِهم من بيِننَا{ :وقال في جوابهم حين قالوا   ]سورة مريم ) ٧٤([
  ِبالشَّاِكِرين لَمِبَأع له بأقوالهم وأفعالهم وضـمائرهم     أليس هو أعلم بالشاكرين     : أي ]سورة األنعام ) ٥٣([ }اللّه

 كما قال   ،فيوفقهم ويهديهم سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم             
  .]سورة العنكبوت) ٦٩([ }والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا وِإن اللَّه لَمع الْمحِسِنين{ :تعالى

  .)٣()) ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمموالكمإن اهللا ال ينظر إلى صوركم وال إلى أ((: لحديث الصحيحوفي ا

فأكرمهم بـرد الـسالم     :  أي ]سورة األنعام ) ٥٤([ }وِإذَا جاءك الَِّذين يْؤِمنُون ِبآياِتنَا فَقُْل سالَم علَيكُم       {: وقوله
  .املة لهمعليهم وبشرهم برحمة اهللا الواسعة الش

                                                
 ).١٩٨٦ص  / ٤ج ) (٢٥٦٤ (باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب - 3
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ال يختص بالضعفاء الذين    ]سورة األنعام ) ٥٤([ }وِإذَا جاءك الَِّذين يْؤِمنُون ِبآياِتنَا فَقُْل سالَم علَيكُم       {: قوله تعالى 

وإذا جاءك هؤالء الذين نهيتك عـن  :  يعني ليس المراد ، في عموم أهل اإليمان    ذاطلب الكبراء طردهم وإنما ه    

  لو كان المراد أولئك الضعفاء الـذين قـال لـه   هفي عموم المؤمنين؛ ألنذلك  وإنما   ،ليكم سالم ع  :طردهم فقل 

، وك فقل سالم عليكم   ءوإذا جا : لقال ]سورة األنعام ) ٥٢([ }والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي      { :عنهم

  . في عموم أهل اإليمانعنى أن ذلكي ]سورة األنعام) ٥٤([ }ونوِإذَا جاءك الَِّذين يْؤِمنُ{ :ولكنه قال

أوجبها على نفسه الكريمة تفضالً منـه       : أي ]سورة األنعام ) ٥٤([ }كَتَب ربكُم علَى نَفِْسِه الرحمةَ    { :ولهذا قال 
  .كل من عصى اهللا فهو جاهل ]عامسورة األن) ٥٤([ }َأنَّه من عِمَل ِمنكُم سوءا ِبجهالٍَة{ وإحساناً وامتناناً

 بدالً من الرحمة   تكون هذه الجملة   ]سورة األنعام ) ٥٤([ }َأنَّه من عِملَ  {  في قوله  -بفتح الهمزة -على هذه القراءة    

أنه مـن عمـل مـنكم سـوءاً          وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه           " :هكذا
  . الثالثة عاصم وابن عامر ونافع الفتح هي قراءةة وقراءالخ، ..." بجهالة

نَّه مـن   إ( جملةتكون   )نَّه من عِملَ  إ الرحمةَ كَتَب ربكُم علَى نَفِْسهِ   ( -بكسر الهمزة -وعلى قراءة بقية السبعة     
نون بآياتنا فقل سالم    وإذا جاءك الذين يؤم   ":  هكذا مبين للرحمة  استئنافية لكنه استئناف بياني   جملة   الخ ..)عِمَل

  .الخ..."  الرحمة والمراد بهذه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً بجهالةعليكم كتب ربكم على نفسه

كل من عـصى  " :-رحمه اهللا–يقول الحافظ  ]سورة األنعام) ٥٤([ }َأنَّه من عِمَل ِمنكُم سوءا ِبجهالَةٍ { :قولهوفي  
ـ  ال يصلح أن يكون  وذلك أنه -واهللا تعالى أعلم-  بههذا أحسن ما تفسر  و "اهللا فهو جاهل   هنـا  ه المقـصود ب

البلـوغ والعقـل   التكليف من شروطه العامـة  ف من أسباب عدم المؤاخذة؛   ؛ ألن الجهل بهذا المعنى    انعدام العلم 
  فهـو غيـر   ذلكلم يعلم ب   فإذا كان اإلنسان     ،بلوغ الحجة : فقل وإن شئت    ، العلم :فقل  وإن شئت  ،وفهم الخطاب 

  .مؤاخذ ما لم يكن مفرطاً

  :بالمعنى المعروف فإنه يأتي بمعنى التعدي كما قال القائل في اآليةالجهل وإذا أردنا أن نربط 

ــا  ــد علينـ ــن أحـ   أال ال يجهلـ

  

ــا    ــل الجاهلين ــوق جه ــل ف   فنجه

  

  من الجهل  دعتُ -عز وجل -مجاوزة حدود اهللا    كما أن   ،   أحد علينا  ال يتعدى : أال ال يجهلن أحد علينا أي     : فقوله

  .أيضاً

 لـو   ههو جاهل؛ ألن  فكل من عصى اهللا     : قالي هو ذهاب العلم في     الذ  األول لمعنىا ب  الجهل أردنا أن نربط  إذا  و

هذا  ب  جاهالً ولذلك كان كل من عصاه     ،على معصيته أ   على الحقيقة ما اجتر    -تبارك وتعالى -عرف عظمة اهللا    

  .االعتبار

 ولو كان يعلم أنهـا  -عز وجل-عصى اهللا : أي ]سورة األنعام) ٥٤([ } سوءا ِبجهالَةٍ َأنَّه من عِمَل ِمنكُم   { :فقوله
  .معصية

 أمـا إذا    ، ما كان قبلهـا    ألن التوبة تجب  يقبل منه ذلك؛     ]سورة األنعام ) ٥٤([ }ثُم تَاب ِمن بعِدِه وَأصلَح    { :وقوله

 ،ألن وقوع ذلك منه ال يـصيره عاصـياً    ؛  اج إلى توبة  يحت الفعل اإلنسان الشيء وهو ال يعلم أنه محرم فهذا          

 إذا شرب  في إنكار المنكر      ولذلك فإن  ، بين فعل المعصية وبين أن يكون اإلنسان عاصياً بفعلها         اً فرق ناكه ألن

 الطفل يشربها بحجة أنه غير مكلف بل يؤخذ         يترك ولكن ال     وليه  على ذلك هو   حاسبيفإن الذي   الطفل الخمر   
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ت صدر تلك المعصية قد     كونتطلب رفعها ودفعها وليس بالضرورة أن       المعصية ي نع منها؛ ألن    على يديه ويم  

 ناسياً أنـه     رمضان  نهار يأكل ويشرب في  ، ومثال ذلك أن     كم عليه بالمعصية أو الفسوق    حن ي  أو م  من عاصٍ 

 ن يذكره الـصيام  أمن رآه يأكل ويشرب ، ومع ذلك فإن على عاص فاعله غير لكن فعله هذا منكر  صائم؛ فإن
  .اًنهار رمضان يعتبر منكر ألن األكل والشرب في ؛وال يتركه بحجة أنه أطعمه اهللا وسقاه

 في هيئة منكـرة   ظهر  وي نزييلبس بنطلون ج   أو   يسبل ثيابه الصبي  أنه ال يصح أن يترك      ومن أمثلة ذلك أيضاً     

عز -ياء التي يتشبه فيها بأعداء اهللا       يلبس فوق الكعبين ويمنع من لبس األش       بل يؤمر أن     طفل صغير بحجة أنه   
هـو  حاسب على هـذا  ، والمال يزال صغيراً كان الطفل   ولو   ؛ ألن وجود هذه األمور منكر يجب رفعه       -وجل

  . واهللا أعلم،وليه

}  لَحَأصِدِه وعِمن ب تَاب رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن ال : أي ]سورة األنعام) ٥٤([ }ثُم
  .عود وأصلح العمل في المستقبلي

ـ  و قي ههذ" رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن ال يعود           : يأ: "يقول  فـي التوبـة     ةد مهم

  .فيها تردد التي ال يكون عالمات التوبة الصحيحة؛ وهي من الصادقة

 إفـساد    الذنب فيـه   ذا كان إ ف ،بعد هذه التوبة   يصلح العمل  أي أن عليه أن      "وأصلح العمل في المستقبل   : "قوله
مـن  ضلل الناس بأي طريق   أو   نشره   اًبدعة نشرها أو مجون    العمل   كان بحيث إذا    ، فإنه يصلح ما أفسده    متعد  

  .يصلح ما أفسدهعليه أن طرق الشبهات أو الشهوات ف

}  ِحيمر غَفُور قـال  :  قال-عالى عنهرضي اهللا ت-روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة     ]سورة األنعام ) ٥٤([ }فََأنَّه
 إن  : فهو عنـده فـوق العـرش       هلما قضى اهللا الخلق كتب في كتاب      (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

  .)٤(]أخرجاه في الصحيحين[ ))رحمتي غلبت غضبي

تكون  وهي قراءة ابن عامر وعاصم -بالفتح– على هذه القراءة   ]سورة األنعـام  ) ٥٤([ }فََأنَّه غَفُور رِحيم  { :قوله

  .ره أن اهللا غفور رحيمفأم: يقالف ويمكن أن يقدر ،أن وما بعدها خبر مبتدأ محذوف

  .قراءة بقية السبعة تكون جملة استئنافية وهي )نَّه غَفُور رِحيمِإفَ(  الكسر قراءةوعلى

  . العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب

                                                
 ]سورة الروم ) ٢٧([ }هو َأهون علَيهِ  وهو الَِّذي يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يِعيده و      { :باب ما جاء في قول اهللا تعالى       -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق        - 4

  ).٢١٠٧ص  / ٤ج ) (٢٧٥١(باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه  -ومسلم في كتاب التوبة ) ١١٦٦ص  / ٣ج ) (٣٠٢٢(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

*  نفَصُل اآلياِت وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمينوكَذَِلك{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

تَِدينهالْم ا َأنَاْ ِمنملَلْتُ ِإذًا وض قَد اءكُموَأه وِن اللِّه قُل الَّ َأتَِّبعِمن د ونعتَد الَِّذين دبَأع قُْل ِإنِّي نُِهيتُ َأن *

 وكَذَّبتُم ِبِه ما ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه يقُص الْحقَّ وهو خَير قُْل ِإنِّي علَى بينٍَة من ربي
الْفَاِصِلين *ِبالظَّاِلِمين لَمَأع اللّهو نَكُميبِني ويب راَألم ِبِه لَقُِضي ِجلُونتَعا تَسِعنِدي م َأن ِع* قُل لَّوو فَاِتحم هند

الْغَيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تَسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض 
  .]سورة األنعام) ٥٩-٥٥([ }والَ رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مِبيٍن

   ،وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدالئل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد يقول تعالى
 }وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمين{  إلى بيانهاالتي يحتاج المخاطبون: أي ]سورة األنعام) ٥٥([ }كَذَِلك نفَصُل اآلياِت{

 )وليستبين سبيل المجرمين( :ئر وقُ،تظهر طريق المجرمين المخالفين للرسلول: أي ]سورة األنعام) ٥٥([

  .وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين: أي

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 }سِبيُل{ هذه قراءة الجمهور برفع ]سورة األنعام) ٥٥([ }وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمين{: -تبارك وتعالى-فقوله 

  .ر وتؤنثذكَّوالسبيل هي الطريق تُ،  أي لتظهر سبيل المجرمين،باعتبار أنه فاعل

 يعني ،المجرمينولتستبين أنت يا محمد سبيل : أي ) المجرمينولتستبين سيبَل( : هكذاوقرأ نافع بنصب سبيل
  .ءتين واضحوالفرق بين القرالتعرفها وتتبينها، 

 فاعل }سبيل{ باعتبار أن  في القراءتينلمعنى واحدا و) المجرمينوليستبين سبيُل( أخرى بالياء قراءةوهناك 
  .تكون ال خفاء فيها ف ويظهره-عز وجل- تظهر وتنكشف بما يبينه اهللا :أي

فها، لتعر: يأ  المجرمينولتستبين يا محمد طريقَبمعنى  ) المجرمينولتستبين سبيَل( أما على قراءة
  . على هذه القراءة تكون مفعوالً به}سبيَل{فـ

على بصيرة من شريعة اهللا التي أوحاها اهللا :  أي]سورة األنعام) ٥٧([ }قُْل ِإنِّي علَى بينٍَة من ربي{ :وقوله
تُم ِبِه{ إليكَذَّببالحق الذي جاءني من اهللا:  أي]سورة األنعام) ٥٧([ }و.  

بالحق الذي جاءني من : أي: " قال ابن كثير]سورة األنعام) ٥٧([ }ي علَى بينٍَة من ربي وكَذَّبتُم ِبِهِإنِّ{ :قوله
، بالقرآن:  وبعضهم يقول،بربي اهللا:  أي}وكَذَّبتُم ِبِه{: بعضهم يقول و،والحق الذي جاء به هو القرآن" اهللا
 ،بالبينة: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }ِإنِّي علَى بينٍَة من ربي وكَذَّبتُم ِبِه{ : في قولهبالبينة المذكورة: بعضهم يقولو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٢

، مذكر وهو  بمعنى البرهان أي أن البينةالضمير رجع إليها مذكراً باعتبار المعنى فإن مؤنثة البينةوإن كانت 
  .بالعذاب:  أي}وكَذَّبتُم ِبِه{: قوله: وبعضهم يقول، قد يعود الضمير مذكراً باعتبار المعنىأنه معلوم و

: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه{ من العذاب: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }ما ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه{

إنما يرجع أمر ذلك إلى اهللا إن شاء عجلك من لكم لما في ذل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأج
وهو خير من فصل : أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }يقُص الْحقَّ وهو خَير الْفَاِصِلين{ :ولهذا قال، الحكمة العظيمة

  . وخير الفاتحين في الحكم بين عباده،القضايا

 من }الْحقَّيقُص {ويمكن أن يكون المعنى ، على قراءة نافع وابن كثير وعاصم بالصاد }يقُص الْحقَّ{ :يقول
 ،]سورة يوسف) ٣([ }ينَا ِإلَيك هذَا الْقُرآننَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص ِبما َأوح{ : كما قال تعالىالقصص

  .مالحق فيما يحكم به بينكيتبع  :أي ،ويمكن أن يكون من قص األثر بمعنى تبعه

  .  معروفذا وه،بمعنى يحكم ويفصل ن القضاءم بالضاد )يقِض( ةوفي القراءة األخرى المتواتر

لو كان مرجع :  أي]سورة األنعام) ٥٨([ }قُل لَّو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه لَقُِضي اَألمر بيِني وبينَكُم{ :وقوله
ألوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكذلك إلي .  

على تفسير  قرينةالخاتمة  وهذه ،خير الحاكمين: أي ]سورة األنعام) ٥٧([ }وهو خَير الْفَاِصِلين{ :تعالىقوله 
تبع :  أيباعتّن القص هنا من االإ:  قالأن يقول هذا من لكن يمكن ،وإن كان هذا ليس بالزم ،باعتِّ باالالقص
  .يتبع الحق فيما يحكم بينكم فيه بمعنى أثره

إن :  فيقاليحكمالتي بمعنى  )يقِض( القراءة األخرى علىكما أنه يمكن أن تكون خاتمة هذه اآلية قرينة 
  .وهو خير الحاكمينإنه يحكم الحق : المعنى

تعدد القراءات إن إذا كان لآلية أكثر من قراءة وكان لكل قراءة معنى يخصها ف فالقاعدة أنه وعلى كل حال
  .بمنزلة تعدد اآليات

لو كان مرجع : أي ]سورة األنعام) ٥٨([ } ِبِه لَقُِضي اَألمر بيِني وبينَكُمقُل لَّو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون{: وقوله
ألوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكذلك إلي  }ِبالظَّاِلِمين لَمَأع اللّهسورة األنعام) ٥٨([ }و[.  

أنها  -االى عنهرضي اهللا تع-فما الجمع بين هذه اآلية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة : فإن قيل
:  قال؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد،يا رسول اهللا: -صلى اهللا عليه وسلم-قالت لرسول اهللا 

لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفس على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ((
 فرفعت رأسي فإذا ،م أستفق إال بقرن الثعالب فل، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي،فلم يجبني إلى ما أردت
إن اهللا قد سمع قول قومك لك :  فناداني فقال-عليه السالم- فنظرت فإذا فيها جبريل ،أنا بسحابة قد ظللتني

، ثم م عليفناداني ملك الجبال وسلَّ:  قال، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم،وما ردوا عليك
 إن شئت ، بأمرك فيما شئت وقد بعثني ربك إليك لتأمرني،إن اهللا قد سمع قول قومك لك ،يا محمد: قال
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بل أرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ))نأطبقت عليهم األخشبي
  .)١( وهذا لفظ مسلم))من يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً

 من ال  من أصالبهم لعل اهللا أن يخرج؛ بهم وسأل لهم التأخيرىستأنفقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فا
قُل لَّو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون { : فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه اآلية الكريمة،يشرك به شيئاً

ِبالظَّاِلِمين لَمَأع اللّهو نَكُميبِني ويب راَألم سورة األنعام) ٥٨([ ؟}ِبِه لَقُِضي[  

لبونه حال طلبهم له  أن هذه اآلية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يط-واهللا أعلم-فالجواب 
 بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء ، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم،ألوقعه بهم

بهم وسأل الرفق ى فلهذا استأن،-كتنفانها جنوباً وشماالًوهما جبال مكة اللذان ي-ن أطبق عليهم األخشبي 
  .لهم

 وأما في الحديث فإنه ،تيتكم بهأللو أنه عندي : قالطلبوا العذاب ففي هذه اآلية  هم وهو أن،الجواب واضح
 فجاءه الملك فعرض عليه أن يعجل العقوبة لهم أو ذلكلقي منهم هذا اإلعراض والتكذيب فأصابه الهم بسبب 

  .ا لم يؤمنوا وليس عند طلبهم العذاب، واهللا أعلم أي أن الحديث كان لم، بهمىل بهم ما شاء فاستأنيفع

  .]سورة األنعام) ٥٩([ }وِعنده مفَاِتح الْغَيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو{ :قوله تعالىو

يمكن أن تجمع على مفاتيح  -بكسر الميم–تح الِمف ]سورة األنعام) ٥٩([ }وِعنده مفَاِتح الْغَيِب{: يقول تعالى
هناحالمفاِت يحتمل أن تكون ، ولذلك فال تجمع إال على مفاِتح-بفتح الميم–فتح ومفاتح، وأما الم ح تَفْ جمع م

على وح تَفْويحتمل أن تكون جمع ِم، خزائن الغيب: أي }وِعنده مفَاِتح{ : فيكون قولههي الخزانةعلى هذا فو
 فإن مخازن ؛ وبين المعنيين مالزمة ال تخفى، كله معروف في كالم العربا وهذ، جمع مفتاح مفاتحهذا تكون

 -بمعنى خزائن الغيب- عنده مفاتح الغيب -عز وجل- فاهللا ،الشيء قد ال يتوصل إليها إال بفتحها بمفاتيحها

  . واهللا تعالى أعلم،وعنده مفاتيح الغيب

صلى اهللا عليه - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- عن أبيه روى البخاري عن سالم بن عبد اهللا.
ِإن اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينَزُل الْغَيثَ ويعلَم ما ِفي { ال يعلمهن إال اهللا مفاتيح الغيب خمس(( : قال-وسلم

ا تَدما وغَد اذَا تَكِْسبم ِري نَفْسا تَدماِم وحالَْأرخَِبير ِليمع اللَّه وتُ ِإنٍض تَمَأر ِبَأي سورة ) ٣٤([ }ِري نَفْس
  .)٢())]لقمان

ها بري محيط علمه الكريم بجميع الموجودات:  أي]سورة األنعام) ٥٩([ }ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر{ :وقوله
ألرض وال في السماءفي ا ذرةثقال  وال م،ها ال يخفى عليه من ذلك شيءوبحري.  

                                                
ج ) (٣٠٥٩(ل أحدكم آمين والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه باب إذا قا -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 1
ص  / ٣ج  ) (١٧٩٥( من أذى المشركين والمنـافقين       -صلى اهللا عليه وسلم   - باب ما لقي النبي      -ومسلم في كتاب الجهاد والسير      ) ١١٨٠ص   / ٣

١٤٢٠.( 

 ).١٦٩٣ص  / ٤ج ) (٤٣٥١(ب تفسير سورة األنعام  با–أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 2
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ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما : أي ]سورة األنعام) ٥٩([ }وما تَسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها{ :وقوله
يعلَم خَاِئنَةَ الَْأعيِن وما تُخِْفي { :ك بالحيوانات وال سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم كما قال تعالىظنُّ

دالصسورة غافر) ١٩([ }ور[.  

} ثُم كُمِجعرِه مِإلَي ى ثُممسٌل مى َأجقْضِفيِه ِلي ثُكُمعبي اِر ثُمتُم ِبالنَّهحرا جم لَمعيِل وفَّاكُم ِباللَّيتَوالَِّذي ي وهو
لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبقَ ِع* يفَو الْقَاِهر وهو فَّتْهتُ تَووالْم كُمداء َأحِإذَا ج تَّىفَظَةً حكُم حلَيِسُل عرياِدِه وب
طُونفَرالَ ي مهلُنَا وسر *اِسِبينالْح عرَأس وهو كْمالْح قِّ َأالَ لَهالْح مالَهوواْ ِإلَى اللِّه مدر سورة ) ٦٢-٦٠([ }ثُم

   ]األنعام

ِإذْ قَاَل اللّه يا { : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي األصغر كما قال تعالى:تعالى يقول
ِإلَي كاِفعرو فِّيكتَوى ِإنِّي مالَِّتي {: وقال تعالى ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ِعيسا وِتهوم ِحين فَّى الَْأنفُستَوي اللَّه

تْ ِفي متَم ىلَممسٍل مى ِإلَى َأجِسُل الُْأخْرريتَ ووا الْمهلَيى عالَِّتي قَض ِسكما فَيسورة الزمر) ٤٢([ }نَاِمه[ 

  .الصغرى ثم الكبرى فذكر في هذه اآلية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين

 ولها معنى شرعي وهو ،ة لها معنى لغوي وهو االستيفاءأن الوفامن التفسير في غير موضع الكالم  سبق
 بارتفاعها  أيصغرىالوفاة ال ويكون ب،بخروج الروح من الجسدأي بالوفاة الكبرى الموت  ويكون ،الموت

ذكرنا في ، وقد هذا هو المعنى الشرعيو ،عن الجسد ارتفاعاً خاصاً غيبياً ينتفي معه اإلدراك مع بقاء الحياة
 على  التوفين يحملاألصل أأن  ]سورة آل عمران) ٥٥([ }يا ِعيسى ِإنِّي متَوفِّيك{ :-وتعالىتبارك -قوله 

 -رحمه اهللا-الذي مشى عليه ابن كثير و ،المعنى الشرعي فإن لم يوجد فإنه يلجأ بعد ذلك إلى العرف أو اللغة

َأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها اللَّه يتَوفَّى الْ{ :؛ ألن اهللا تعالى يقولهنا هو المعنى الشرعي
  .]سورة الزمر) ٤٢([ }فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموتَ

وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما { :وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال
  .ويعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار: أي ]سورة األنعام) ٦٠([ }النَّهاِرجرحتُم ِب

 ،الفمبالرجل أو بباليد أو :  أي، هو اكتساب اإلنسان بالجارحة وأصل االجتراح، بالكسب هنافسر االجتراح
  كلىع في استعمال هذه اللفظة فصار ذلك يطلق علوس ثم بعد ذلك تُ،اكتسابه بالجوارح هو االجتراحف

ما كسبتم :  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }ويعلَم ما جرحتُم{: ، وعلى هذا فقولهاكتساب ولو كان بغير هذه الجوارح
  .بأي طريق كان

وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما { :وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال
  .لم ما كسبتم من األعمال بالنهارويع: أي ]سورة األنعام) ٦٠([ }النَّهاِرجرحتُم ِب

 في حال سكونهم وحال ،في ليلهم ونهارهمبخلقه وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى 
) ١٠([ }اللَّيِل وساِرب ِبالنَّهاِرسواء منكُم من َأسر الْقَوَل ومن جهر ِبِه ومن هو مستَخٍْف ِب{ :حركتهم كما قال

:  أي]سورة القصص) ٧٣([ }وِمن رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسكُنُوا ِفيِه{ :وكما قال تعالى ]سورة الرعد

- ١٠([ }وجعلْنَا النَّهار معاشًا* اساوجعلْنَا اللَّيَل ِلب{ :كما قال،  في النهار: أي}وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِه{ ،في الليل
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سورة ) ٦٠([ }وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهاِر{ : ولهذا قال تعالى هاهنا]سورة النبأ) ١١
  .ما كسبتم من األعمال فيه:  أي]األنعام

ي يتوفاكم بالليل ثم وهو الذالمعنى وعلى هذا يكون  "ضةوهذه جملة معتر: "-رحمه اهللا–يقول ابن كثير 
سورة ) ٦٠([ }ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهاِر{ :أعني قوله- تكون الجملة المعترضةو ،قضى أجل مسمىلي يبعثكم

  .لتقرير هذا المعنى وتوضيحه وما إلى ذلك -]األنعام

  .في النهار: أي ]سورة األنعام) ٦٠([ }ثُم يبعثُكُم ِفيِه{

قاله مجاهد : كثير وقال ابن -رحمه اهللا-هذا قال به أيضاً كبير المفسرين ابن جرير " في النهار: أي: "قوله
  .وقتادة والسدي

ويعلم  وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار:  والتقدير يكون هكذا،في اآلية تقديم وتأخير: وبعضهم يقول
 ، بأنه جعل النهار معاشاً-عز وجل- فينتشرون في مصالحهم كما ذكر اهللا ،اء الليلبعد انقض ما جرحتم فيه

  .ينقطعون فيه عن األشغال واألعمال ويخلدون فيه إلى الراحةووأما الليل فهو يسبتون فيه 

  .في المنام:  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }ثُم يبعثُكُم ِفيِه{:  إن قوله:وبعضهم يقول

  .يعني به أجل كل واحد من الناس ]سورة األنعام) ٦٠([ }ضى َأجٌل مسمىِليقْ{ :وقوله

 وما عداه من -رحمه اهللا-بن جرير اوهو اختيار ، فسر بهيأحسن ما األجل المسمى هنا يراد به الموت، وهو 
  . بعدااألقوال ففيه

}كُمِجعرِه مِإلَي ُئكُمثُ{ أي يوم القيامة ]سورة األنعام) ٦٠([ }ثُمنَبي { فيخبركم:  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }م ا كُنتُمِبم
لُونمويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر:  أي]سورة األنعام) ٦٠([ }تَع.  

عظمته لجالله و وخضع ، وهو الذي قهر كل شيء:أي ]سورة األنعام) ٦١([ }وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه{ :وقوله
  .وكبريائه كل شيء

  .من المالئكة يحفظون بدن اإلنسان:  أي}ويرِسُل علَيكُم حفَظَةً{

 ة وفوقي،فوقية الذاتالفوقية المراد بأن  ]سورة األنعام) ١٨([ }وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه{ : في قوله تعالىسبق
  . وفوقية القهر،القدر والمنزلة

وحفظة يحفظون  ]سورة الرعد) ١١([ }باتٌ من بيِن يديِه وِمن خَلِْفِه يحفَظُونَه ِمن َأمِر اللِّهلَه معقِّ{ :كقوله
ِإذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّياِن { :وكقوله ]االنفطارسورة ) ١٠([ اآلية }وِإن علَيكُم لَحاِفِظين{ :عمله ويحصونه عليه كقوله

عِميِن وِن الْيعاِل قَِعيدِن الشِّم *ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدلِْفظُ ِمن قَوا يسورة ق) ١٨-١٧([ }م[.  

 وأحسن ما يفسر به القرآن }ويرِسُل علَيكُم حفَظَةً{ :الحفظة حيث قال ميحفظونهن ماذا ِم  هناحدديعني أنه لم ي
لَه معقِّباتٌ من بيِن يديِه { : حيث قال تعالىون جسدههؤالء الحفظة يحفظقد جاء في القرآن أن  و،القرآن

، قال  وجاء أيضاً في مواضع أخرى أنهم يحفظون عمله،]سورة الرعد) ١١([ }وِمن خَلِْفِه يحفَظُونَه ِمن َأمِر اللِّه
سورة ) ١٠([ }وِإن علَيكُم لَحاِفِظين{: وقال تعالى ]سورة ق) ١٨([ }ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد{ :تعالى

  .]االنفطار
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سورة ) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{ احتضر وحان أجله: أي ]سورة األنعام) ٦١([ }حتَّى ِإذَا جاء َأحدكُم الْموتُ{ :وقوله
  .مالئكة موكلون بذلك: أي ]األنعام

  .لملك الموت أعوان من المالئكة: وغير واحد -ماعنهرضي اهللا تعالى -قال ابن عباس 

 فهو  ]سورة السجدة) ١١([ }قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت{ : قال-عز وجل-هو أن اهللا  وهذا جواب على سؤال مقدر
  اآليتين؟ فكيف الجمع بين بالجمع ]سورة األنعام) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{ :-عز وجل- وهنا قال اهللا ،واحد

:  تعالى قاللما و، فأضيف ذلك الجمع إليهم بهذا االعتبار،ن ملك الموت له أعوان من المالئكةيكون الجواب أ

  .باعتبار أنه الموكل بهذا وهو كبيرهم ورئيسهمفهذا  ]سورة السجدة) ١١([ }قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت{

خرجون الروح من لملك الموت أعوان من المالئكة ي:  واحد وغير-مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس 
  .الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم

 بل يحفظونها وينزلونها حيث ،في حفظ روح المتوفى: أي ]سورة األنعام) ٦١([ }وهم الَ يفَرطُون{ :وقوله
  . باهللا من ذلكاً عياذ،ان من الفجار ففي سجين وإن ك، إن كان من األبرار ففي عليين،-عز وجل-شاء اهللا 

  .]سورة األنعام) ٦٢([ }ثُم ردواْ ِإلَى اللِّه موالَهم الْحقِّ{ :وقوله

إن ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  - تعالى عنهرضي اهللا-أبي هريرة روى اإلمام أحمد عن 
 ، كانت في الجسد الطيب،اخرجي أيتها النفس الطيبة: الح قالواالميت تحضره المالئكة فإذا كان الرجل الص

 ثم يعرج بها ، فال تزال يقال لها ذلك حتى تخرج،بشري بروح وريحان ورب غير غضبانأاخرجي حميدة و
 كانت في الجسد ،مرحباً بالنفس الطيبة:  فيقال،فالن: من هذا؟ فيقال: إلى السماء فيستفتح لها فيقال

 بها إلى ىنته فال تزال يقال لها ذلك حتى ي،بروح وريحان ورب غير غضبانبشري أميدة و ادخلي ح،الطيب
 كانت في ،اخرجي أيتها النفس الخبيثة:  وإذا كان الرجل السوء قالوا،-عز وجل-السماء التي فيها اهللا 

 لها ذلك حتى  فال تزال يقال، وآخر من شكله أزواج،اقبشري بحميم وغسأ اخرجي ذميمة و،الجسد الخبيث
 ،ال مرحباً بالنفس الخبيثة:  فيقال،فالن:  فيقال؟من هذا:  فيستفتح لها فيقال،م يعرج بها إلى السماءثتخرج 

 فترسل من السماء ثم تصير إلى ،السماء ارجعي ذميمة فإنه ال يفتح لك أبواب ،كانت في الجسد الخبيث
 ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما ،الحديث األولفيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في ، القبر

  .)٣())قيل في الحديث األول

 يوم القيامة }ِإلَى اللِّه{  يعني الخالئق كلهم]سورة األنعام) ٦٢([ }ثُم ردواْ{ :ويحتمل أن يكون المراد بقوله
سورة ) ٥٠-٤٩([ }جموعون ِإلَى ِميقَاِت يوٍم معلُوٍملَم* قُْل ِإن الَْأوِلين والْآِخِرين{ : كما قال،فيحكم فيهم بعدله

) ٤٩([ }ولَا يظِْلم ربك َأحدا{: لهإلى قو ]سورة الكهف) ٤٧([ }وحشَرنَاهم فَلَم نُغَاِدر ِمنْهم َأحدا{ :وقال ]الواقعة

  .]سورة األنعام) ٦٢([} م وهو َأسرع الْحاِسِبينموالَهم الْحقِّ َأالَ لَه الْحكْ{ :ولهذا قال ]سورة الكهف

 ال يحتاج إلى عد وال يحتاج -تبارك وتعالى- باعتبار أنه ]سورة األنعام) ٦٢([ }وهو َأسرع الْحاِسِبين{ :يقول

 فحساب ،هم وأعمالهممإلى مدة يحسب فيها األعمال على كثرتها وكثرة المحاسبين من الخالئق مع كثرة جرائ

                                                
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال شعيب األرنؤوط) ٣٦٤ص  / ٢ج ) (٨٧٥٤(أخرجه أحمد  - 3
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 وأنه ال يعجزه شيء وال -جل وعال- تهوهذا يدل على كمال قدر ،هذه النفوس الكثيرة كحساب نفس واحدة
  .يتعاصاه شيء

 *اِكِرينقُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً لَِّئن َأنجانَا ِمن هِذِه لَنَكُونَن ِمن الشَّ{

تُشِْركُون َأنتُم ٍب ثُمِمن كُلِّ كَرا ونْهيكُم منَجي قُِل اللّه*  َأو ِقكُمن فَوا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى َأن يع الْقَاِدر وقُْل ه
) ٦٥([ }نظُر كَيفَ نُصرفُ اآلياِت لَعلَّهم يفْقَهونِمن تَحِت َأرجِلكُم َأو يلِْبسكُم ِشيعاً ويِذيقَ بعضكُم بْأس بعٍض ا

  .]سورة األنعام

 وفسرها بعض أهل ،الظلمة معروفة وهي ضد النور }قُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر{ :يقول تعالى
العرب ف وعلى كل حال ،ر أو في البحر إذا تاهوا في البوالمعنى ،العلم هنا بخفاء الطريق وانطماس معالمها

 بمعنى أن ذلك ،يوم ذو كواكب:  وربما قالوا في اليوم الشديد،يوم مظلم: يقولونفتعبر بالظلمات عن الشدائد 
 ، الظلمة لشدة يعني إذا لم يوجد القمر فإنهم يضطرون إلى الكواكب،حتاج فيه إلى الكواكب ظلمته ياليوم لشدة

  .ن به عن اليوم الذي فيه كرب شديدويعبرون بذلك أو يكنو

قُِل { :قال بعدهثم  ]سورة األنعام) ٦٣([ }من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر{ : فإن اهللا تعالى قاللوعلى كل حا
عتبار أن ظلمات البر وهذا يكون كالتفسير لما قبله با ]سورة األنعام) ٦٤([ }اللّه ينَجيكُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍب
هذا ف من الكرب سواء كان ذلك إذا ضل فيها ا ما يحصل لإلنسان فيه أي،والبحر هي كروب البر والبحر

 الكروب كما فسره ي ه ويمكن أن يكون المراد بذلك أيضاً،يعني أنه قد وقع في شدة؛ ألن الهالك ينتظره
 بت عنه العالمات التي يعرف بها الطريق فلم يهتِد بمعنى أنه إن غا، وليس بين هذه المعاني منافاة،بعضهم

عة في بسأوشك على الغرق أو وقع في م سواء  تقع له بأي لون كان بشدٍة أو كان ذلك،ضل في طريقهوإليها 
  . فكل هذا من كروب البر والبحرالبر، أو غير ذلك من األمور

ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم من 
الدعاء له وحده ال شريك له  فحينئذ يفردون،وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة  البريةِههاِمالم 

هو الَِّذي { :وقوله ]سورة اإلسراء) ٦٧([ اآلية }وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ضلَّ من تَدعون ِإالَّ ِإياه{ :كقوله
يسيركُم ِفي الْبر والْبحِر حتَّى ِإذَا كُنتُم ِفي الْفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتْها ِريح عاِصفٌ 

اللّه مخِْلِصين لَه الدين لَِئن َأنجيتَنَا ِمن هِذِه لَنَكُونَن وجاءهم الْموج ِمن كُلِّ مكَاٍن وظَنُّواْ َأنَّهم ُأِحيطَ ِبِهم دعواْ 
الشَّاِكِرين { :وقوله ]سورة يونس) ٢٢([ اآلية }ِمن احيِسُل الررن يمِر وحالْبو راِت الْبِفي ظُلُم ِديكُمهن يَأم

عم ِتِه َأِإلَهمحر يدي نيا بشْربشِْركُونا يمع الَى اللَّهوقال في هذه اآلية الكريمة ]سورة النمل) ٦٣([ } اللَِّه تَع: 

لَِّئن { جهراً وسراً: أي ]سورة األنعام) ٦٣([ }قُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً{
  .بعدها: أي]سورة األنعام) ٦٣([ }لَنَكُونَن ِمن الشَّاِكِرين{ من هذه الضائقة:  أي]امسورة األنع) ٦٣([ }َأنجانَا

 )لَِئن َأنجيتَنَا(  وعلى قراءة أهل المدينة وأهل الشام،هذه قراءة الكوفيين ]سورة األنعام) ٦٣([ }لَِّئن َأنجانَا{ :قوله

،  اهللا:فالمقصود ]سورة األنعام) ٦٣([ }لَِّئن َأنجانَا{ :فإن قالوا، والمعنى يرجع إلى شيء واحد ]األنعامسورة ) ٦٣([
  .باعتبار الخطابف ]األنعامسورة ) ٦٣([ )لَِئن َأنجيتَنَا( :وإن قالوا
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 كما في يكون هذا من قبيل االلتفات من الغائب إلى المخاطب ]األنعامسورة ) ٦٣([ )لَِئن َأنجيتَنَا(على قراءة و
 ثم ،يعني هو الرحمن الرحيم ]سورة الفاتحة) ٣-٢([ }الرحمِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ :ةسورة الفاتح

) ٥([} ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ :ثم قال ،مالك يوم الدينيعني هو  ]سورة الفاتحة) ٤([ }مِلِك يوِم الديِن{ :قال

سورة ) ٦٣([ }من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر تَدعونَه{ :في قولهو، إليه الخطاب توجها هنف ]سورة الفاتحة

 هذا و، أيضاًإليه توجه بالخطاب ]سورة يونس) ٢٢([ }لَِئن َأنجيتَنَا{ :، ثم قالغيبةبضمير الجاء الكالم  ]األنعام

 أو بغير ،اللتفات سواء كان من الغائب إلى المخاطب أو العكس ا وهذا،معروف في القرآن وهو كثيرأسلوب 
  . كله معروف عند العرب، واهللا أعلمهذا من أنواع االلتفات

تدعون معه في حال : أي ]سورة األنعام) ٦٤([ }قُِل اللّه ينَجيكُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍب ثُم َأنتُم تُشِْركُون{ :قال اهللا
  . أخرىالرفاهية آلهة

من :  أي]سورة األنعام) ٦٤([ }قُِل اللّه ينَجيكُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍب{ :-عز وجل-قول اهللا ف ، بمعنى الغمالكرب
  :كل غم وشدة وضيق كما قال عنترة

  ومكــروب كــشفت الكــرب عنــه
  

ــاني     ــا دع ــصل لم ــة في   بطعن
  

  .كشفت الكرب عنه مغتميعني و

المحترزات في القرآن تقع في كل  ]سورة األنعام) ٦٤([ }كُم منْها وِمن كُلِّ كَرٍبينَجيقُِل اللّه { :قوله تعالى
ظلمات البر أي أنه ينجيكم من  ]سورة األنعام) ٦٤([ }قُِل اللّه ينَجيكُم منْها{ : من قولهيفهمقد  ف،موضع بحسبه

  . فقط التي ذكرتهذهمن س لي و لكنه بين أنه ينجيكم من جميع الكروب،خاصة والبحر

لما  ]سورة األنعام) ٦٥([ }قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم َأو ِمن تَحِت َأرجِلكُم{ :وقوله
) ٦٥([ }ن يبعثَ علَيكُم عذَاباقُْل هو الْقَاِدر علَى َأ{ :عقبه بقوله ]سورة األنعام) ٦٤([ }ثُم َأنتُم تُشِْركُون{ :قال

ربكُم الَِّذي يزِجي لَكُم الْفُلْك ِفي الْبحِر ِلتَبتَغُواْ { : كقوله في سورة سبحان،بعد إنجائه إياكم: أي ]سورة األنعام
لَّ من تَدعون ِإالَّ ِإياه فَلَما نَجاكُم ِإلَى الْبر وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ض* ِمن فَضِلِه ِإنَّه كَان ِبكُم رِحيما
َأفََأِمنتُم َأن يخِْسفَ ِبكُم جاِنب الْبر َأو يرِسَل علَيكُم حاِصبا ثُم الَ تَِجدواْ لَكُم * َأعرضتُم وكَان اِإلنْسان كَفُورا

ِعيدكُم ِفيِه تَارةً ُأخْرى فَيرِسَل علَيكُم قَاِصفا من الريِح فَيغِْرقَكُم ِبما كَفَرتُم ثُم الَ تَِجدواْ َأم َأِمنتُم َأن ي *وِكيالً
  .]سورة اإلسراء) ٦٩-٦٦([} لَكُم علَينَا ِبِه تَِبيعا

هل يرجع إلى المسلمين أو  }علَيكُم{الخطاب  ]نعامسورة األ) ٦٥([ } علَى َأن يبعثَ علَيكُمقُْل هو الْقَاِدر{: قوله
 واحتج ،إن هذا الخطاب متوجه إلى المشركين المكذبين:  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير  يرجع إلى غيرهم؟

هؤالء الذين إذا : فيقول ]سورة األنعام) ٦٤([ }ثُم َأنتُم تُشِْركُون{ :-تبارك وتعالى-لذلك بما سبق من قوله 
 وأفردوه بالعبادة فإذا حصلت لهم النجاة -عز وجل- في البحر أو وقع لهم شدة في البر دعوا اهللا ركبوا

يعني يا أهل  ]سورة األنعام) ٦٥([ }َأن يبعثَ علَيكُم{ :، وعلى هذا فقولهوالخالص رجعوا إلى تكذيبهم وشركهم
  .-الة والسالمعليهم الص-اإلشراك ومن سلك سبيلهم في التكذيب ومعارضة الرسل 
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قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم َأو { : في قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-روى البخاري 
) ٦٥([ } لَعلَّهم يفْقَهونِمن تَحِت َأرجِلكُم َأو يلِْبسكُم ِشيعاً ويِذيقَ بعضكُم بْأس بعٍض انظُر كَيفَ نُصرفُ اآلياِت

  .)٤( فرقاً: شيعاً، يخلطوا: يلبسوا، يخلطكم من االلتباس:}يلِْبسكُم{ ]سورة األنعام

تختلف آراؤهم االختالف المذموم الذي  حيث  يجعلهم على أهواء مختلفة مختلطة-عز وجل-بمعنى أن اهللا 
ويِذيقَ بعضكُم { :، أي أن قوله عليهم بهذا االعتباراًب واقع فيكون العذا،يحصل به التدابر والتقاطع ثم القتال

يتسلط بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون االقتتال والشر الذي يذوقون يعني  }بْأس بعٍض
 ،فة كما هو الحاصل في حال هذه األمة حيث صارت فرقاً وأهواء مختل-نسأل اهللا العافية-فيه هذا العذاب 

منذ عهد الخلفاء -  كان ذلك قد وقع منذ أزمان متطاولة حيث،وحصل بينهم من العداوة والقتال ما ال يخفى
 ثم ال زال هذا األمر يتسع في األمة وربما لقوا من ،وس الفرقء بظهور ر-مرضي اهللا تعالى عنه-الراشدين 

ى وسائر طوائف الكفر واإلشراك كما هو هؤالء المنتسبين إلى اإلسالم أشد مما يلقون من اليهود والنصار
  . واهللا المستعان، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم،مشاهد في هذه األيام

  .صلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوواهللا أعلم، 

                                                
  ).١٦٩٣ص  / ٤ج (صحيح البخاري  - 4
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 

قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم َأو { :ي قوله تعالىف - تعالىرحمه اهللا-روى البخاري 
ونفْقَهي ملَّهاِت لَعفُ اآليرفَ نُصكَي ٍض انظُرعب ْأسكُم بضعِذيقَ بيعاً وِشي كُملِْبسي َأو ِلكُمجِت َأر٦٥([ }ِمن تَح (

  .)١( فرقاً: شيعاً،طواخلَ ي:سوابلْ يخلطكم من االلتباس، ي:}يلِْبسكُم{ ]سورة األنعام

قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ {: لما نزلت هذه اآلية:  قال-عنهمارضي اهللا تعالى -عن جابر بن عبد اهللا 
ِقكُمن فَوا مذَابع كُملَي{ ))أعوذ بوجهك((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  ]سورة األنعام) ٦٥([ }ع َأو

ِلكُمجِت َأرٍض{ ))أعوذ بوجهك((: قال ]سورة األنعام) ٦٥([ }ِمن تَحعب ْأسكُم بضعِذيقَ بيعاً وِشي كُملِْبسي َأو{ 

 ورواه ،حيد وهكذا رواه أيضاً في كتاب التو))هذه أهون أو أيسر((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 
  .)٢(النسائي أيضاً في التفسير

  :حديث آخر

صلى اهللا -أقبلنا مع رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص 
عز - فناجى ربه ، فصلينا معه، حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين-عليه وسلم

 وسألته أن ال يهلك ،سألته أن ال يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها:  ثالثاًسألت ربي((:  طويالً ثم قال-وجل
 انفرد بإخراجه مسلم فرواه في كتاب )) وسألته أن ال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها،أمتي بالسنة فأعطانيها

  .)٣(الفتن

  :حديث آخر

ن قد شهد بدراً مع  وكا، مولى بني زهرة-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن خباب بن األرت 
 في ليلة صالها كلها -صلى اهللا عليه وسلم-وافيت رسول اهللا :  قاله أن-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 لقد صليت ،يا رسول اهللا:  من صالته فقلت-صلى اهللا عليه وسلم-حتى كان مع الفجر فسلم رسول اهللا 
أجل إنها صالة رغب ((: -لى اهللا عليه وسلمص- فقال رسول اهللا !؟الليلة صالة ما رأيتك صليت مثلها

 - عز وجل- سألت ربي ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فيها ثالث خصال-عز وجل- سألت ربي ،ورهب

                                                
  ).١٦٩٣ص  / ٤ج (صحيح البخاري  - 1
كُلُّ شَيٍء {: ىباب قول اهللا تعال -وفي كتاب التوحيد ) ١٦٩٤ص  / ٤ج ) (٤٣٥٢( باب تفسير سورة األنعام –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 2

ههجِإلَّا و اِلكباب تفسير سورة األنعام – كتاب التفسير –وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٧١ (]سورة القصص) ٨٨([ }ه 
  ).٣٤٠ص  / ٦ج ) (١١١٦٤(
  ).٢٢١٦ص  / ٤ج ) (٢٨٩٠(باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض  -أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  - 3
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 أن ال يظهر علينا عدواً من غيرنا -عز وجل- وسألت ربي ،أن ال يهلكنا بما أهلك به األمم قبلنا فأعطانيها
ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه  ))أن ال يلبسنا شيعاً فمنعنيها -عز وجل- وسألت ربي ،فأعطانيها

  .)٤(حسن صحيح: والترمذي في الفتن وقال

  .يعني يجعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين ]سورة األنعام) ٦٥([ }َأو يلِْبسكُم ِشيعاً{ :وقوله

  . وكذا قال مجاهد وغير واحد،اءيعني األهو :-عنهمارضي اهللا تعالى -وقال الوالبي عن ابن عباس 

وستفترق هذه األمة على ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه 
  .)٥())ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة

 -عنهما تعالى رضي اهللا-قال ابن عباس  ]سورة األنعام) ٦٥([ }ويِذيقَ بعضكُم بْأس بعٍض{ :قوله تعالىو

  .يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل: وغير واحد

  .أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها ]سورة األنعام) ٦٥([ }انظُر كَيفَ نُصرفُ اآلياِت{: وقوله تعالى

}ونفْقَهي ملَّهيفهمون ويتدبرون عن اهللا آياته وحججه وبراهينه:  أي}لَع .  

وِإذَا رَأيتَ الَِّذين * لِّكُلِّ نَبٍإ مستَقَر وسوفَ تَعلَمون* ِه قَومك وهو الْحقُّ قُل لَّستُ علَيكُم ِبوِكيٍلوكَذَّب ِب{
طَانالشَّي نَّكنِسيا يِإمِرِه وِديٍث غَيواْ ِفي حخُوضتَّى يح منْهع ِرضاِتنَا فََأعِفي آي ونخُوضي دعب دفَالَ تَقْع 

ِم الظَّاِلِمينالْقَو عى مالذِّكْر *تَّقُوني ملَّهى لَعلَِكن ِذكْرٍء ون شَياِبِهم مِحس ِمن تَّقُوني لَى الَِّذينا عم٦٦([ }و-

  .]سورة األنعام) ٦٩

  .يانبالقرآن الذي جئتهم به والهدى والب:  أي}وكَذَّب ِبِه{: يقول تعالى

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللام، بسم اهللا الرحمن الرحي

انظُر كَيفَ نُصرفُ { :-تبارك وتعالى-قوله تصريف الشيء يعني أن يؤتى به في صور شتى، وقال في ف 
ين لهم ما يحتاجون إليه  يب-تبارك وتعالى-أي أن اهللا  " أي نبينها ونوضحها]" ]سورة األنعام) ٦٥([ }اآلياِت
 وتارة ، وتارة بإبطال شبهات الكافرين، وتارة بذكر أحوال اآلخرة،القصص ببذكر العبر والعظاتتارة 

من أجل حصول الفقه ه كلذلك و ، في هذا القرآن-عز وجل-بضرب األمثال وما إلى ذلك مما صرفه اهللا 
  .يحتاج إلى لطافة ذهن واستنباط وهو معرفة ما دق من العلم مما ، بمعنى الفهم هوالذي

هذا و "يعني القرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان":  الحافظقال ]سورة األنعام) ٦٦([ }وكَذَّب ِبِه قَومك{ :يقول
  . واهللا تعالى أعلم،هو الظاهر

عز -اهللا أن هذا مبني على ؛ و كذب قومك بالعذاب:، أيالعذابضمير يعود إلى إن ال: ومن أهل العلم من قال
قُْل { :ثم قال ]سورة األنعام) ٦٣([ }قُْل من ينَجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر{ :التي قبل هذهة  قال في اآلي-وجل

وكَذَّب { : ثم قال]عامسورة األن) ٦٥([ }َ..م َأو ِمن تَحِت َأرجِلكُمهو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُ
  .واهللا تعالى أعلم، له على القرآن أقربحملعل لكن  ،يعني بالمذكور قبله وهو العذاب ]سورة األنعام) ٦٦([ }ِبِه

                                                
وقـال  ) ١٠٨ص  / ٥ج ) (٢١٠٩١(وأحمد ) ٢١٦ص  / ٣ج ) (١٦٣٨ ( باب إحياء الليل  -ع النهار   كتاب قيام الليل وتطو   أخرجه النسائي في     - 4

 .إسناده صحيح :شعيب األرنؤوط

 ).٢٠٤٢(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٣٢٢ص  / ٢ج ) (٣٩٩٣(باب افتراق األمم  - أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن - 5
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}كمقُّ{  يعني قريشاً}قَوالْح وهالذي ليس وراءه حق:  أي]سورة األنعام) ٦٦([ }و.  

وقُِل الْحقُّ { : كقوله،لست عليكم بوكيل ولست بموكل بكم: أي ]رة األنعامسو) ٦٦([ }قُل لَّستُ علَيكُم ِبوِكيٍل{
كْفُرن شَاء فَلْيمْؤِمن ون شَاء فَلْيفَم كُمبأي ]سورة الكهف) ٢٩([ }ِمن ر :البالغ وعليكم السمع إنما علي 

  .نيا واآلخرة ومن خالفني فقد شقي في الد، فمن اتبعني سعد في الدنيا واآلخرة،والطاعة

 اآليات التي  جملةنهذه مإن :  قال بعض أهل العلم]سورة األنعام) ٦٦([ }قُل لَّستُ علَيكُم ِبوِكيٍل{: قوله تعالى
فَِإذَا { : قالإذ اآلية الخامسة من سورة براءةفي  ر بغير ذلك في آخر األمرإنه أم :قالوا، وبآية السيف تنسخ

رالْح رلَخَ اَألشْهٍدانسصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحو مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويح شِْرِكينفَاقْتُلُواْ الْم ٥([ }م (

  .واهللا أعلم ، لم تنسخذهه أنلكن األقرب  ،نسخت مائة وأربعة وعشرين آيةإن هذه اآلية : قالواو ]سورة التوبة

أي :  وغير واحد-عنهمارضي اهللا تعالى -قال ابن عباس  ]سورة األنعام) ٦٧([ }تَقَرلِّكُلِّ نَبٍإ مس{ :ولهذا قال
 : وقال]سورة ص) ٨٨([ }ولَتَعلَمن نَبَأه بعد ِحيٍن{ :كما قال لكل خبر وقوع ولو بعد حين : أي، حقيقةٍإلكل نب

}ٍل ِكتَاب{ : ولهذا قال بعده؛يد وهذا تهديد ووعيد أك]سورة الرعد) ٣٨([ }ِلكُلِّ َأجونلَمفَ تَعوسسورة ) ٦٧([ }و
  .]األنعام

 أو ، من اهللا مأخوذ من هذا؛ ألنه منبٌأإن النبي:  وبعضهم يقول،بأ في األصل يطلق على الخبر الذي له شأنالن
 ،نبأ:  ال شأن له وال يقال للخبر الحقير أو الذي، نبأ: فكل خبر له خطب وشأن يقال له،نه يأتي بالنبأ من اهللاأل

 وما أشبه ، جاءنا نبأ الجيوش أو،جاءنا نبأ المعركة :وإنما يقال -كما يقال-م اجاءنا نبأ حمار الحج: يقالفال 
  .هذا

 ٍإأي لكل نب":  وغيره-رضي اهللا عنهما– ابن عباس  قال]سورة األنعام) ٦٧([ }لِّكُلِّ نَبٍإ مستَقَر{ :وقوله تعالى
كما يقول -  يستقر عنده ونهاية ينتهي إليهااًقراروالمعنى أن له "  خبر وقوع ولو بعد حين لكل: أي،حقيقة

إليه ويصير إليه فيتبين حقه  يستقر اً والمعنى أن لكل نبإ مستقر-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير 
 اهللا  هذه اآلية حيث إن  الوعيد الذي قبلمنبها القرآن األنباء التي جاء ، ومن ذلك صدقه من كذبه وباطلهو

قُْل هو الْقَاِدر علَى َأن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوِقكُم َأو ِمن تَحِت َأرجِلكُم َأو { :بقوله توعدهم -تبارك وتعالى-
قاعه بهؤالء  به مما أراد إي-عز وجل-بعض ما توعدهم اهللا  وقع وقد ]سورة األنعام) ٦٥([ }يلِْبسكُم ِشيعاً

صلى -المكذبين كما حصل لهم في يوم بدر وكما حصل لهم قبل ذلك في مكة من الجوع لما دعا عليهم النبي 
 ما أخبر اهللا به  وكذلك، به المكذبين وأراد إيقاعه بهم-عز وجل- وغير ذلك مما توعد اهللا -اهللا عليه وسلم

أخبر اهللا عن وقوعها وعما  وقد رة هو من أعظم النبأاآلخأ نبفي وقته المحدد ف من أمر فإنه واقع ال محالة
كل ذلك سيكون له حقيقة واقعة في  و،يجري فيها من األهوال واألوجال وما يحصل فيها من العذاب والنعيم

 ]سورة األنعام) ٦٧([ }وسوفَ تَعلَمون{ :، ولهذا قال أن يكون فيه-عز وجل-الوقت والحين الذي قضى اهللا 

  . أعلم واهللا،تهيرفون حقِّوتع ذلك سترون: أي

فََأعِرض عنْهم { بالتكذيب واالستهزاء: أي ]سورة األنعام) ٦٨([ }وِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوضون ِفي آياِتنَا{ :وقوله
كانوا فيه من يأخذوا في كالم آخر غير ما   حتى:أي ]سورة األنعام) ٦٨([ }حتَّى يخُوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه

  .التكذيب
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من الخوض في ه أصل: بعضهم يقول ]سورة األنعام) ٦٨([ }وِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوضون ِفي آياِتنَا{ : تعالىقولي
 ثم استعمل في المعاني للتخليط والدخول في غمرات األشياء التي ال يحسنها ، يعني في المحسوس،الماء

من  خل فيها سواء كان ذلك من ألوان األباطيل أو الشبهات أو األمور التي هياإلنسان وال ينبغي له أن يد
  . المجاهلقبيل

 بآياته ويكفرون بمعنى يخلطون ويستهزئون ]سورة األنعام) ٦٨([ }وِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوضون ِفي آياِتنَا{: فقوله
وقَد نَزَل علَيكُم ِفي { :كما قال اته ويكفرون بهاون بآيئ نهى عن مجالسة الذين يستهز-عز وجل-هللا فا ،بها

 الذي في فهذا معنى الخوض ]سورة النساء) ١٤٠([ }الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستَهزُأ ِبها
يدخل فيه كل لون من ألوان ون وون ويكفرئ يعني يستهز]سورة األنعام) ٦٨([ }يخُوضون ِفي آياِتنَا{ :قوله

  .]سورة النساء) ١٤٠([ }فَالَ تَقْعدواْ معهم{ : فلذلك قال،االستهزاء والكفر والتكذيب

}طَانالشَّي نَّكنِسيا يِإموالمراد بذلك كل فرد من آحاد األمة أال يجلس مع المكذبين  ]سورة األنعام) ٦٨([ }و
 }فَالَ تَقْعد بعد الذِّكْرى{ ونها على غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسياًالذين يحرفون آيات اهللا ويضع

رفع عن ((:  ولهذا ورد في الحديث]سورة األنعام) ٦٨([ }مع الْقَوِم الظَّاِلِمين{بعد التذكر  ]سورة األنعام) ٦٨([
  .)٦())أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها { : إليها في قولهوهذه اآلية هي المشار
مثْلُهِإذًا م ِرِه ِإنَّكُمِديٍث غَيواْ ِفي حخُوضتَّى يح مهعواْ مدا فَالَ تَقْعُأ ِبهزتَهسيأي]سورة النساء) ١٤٠([ اآلية }و  :

  . نكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيهإ

إذا تجنبوهم فلم يجلسوا : أي ]سورة األنعام) ٦٩([ }وما علَى الَِّذين يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء{ :وقوله
  .وا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهمئمعهم في ذلك فقد بر

وا ئإذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد بر: أي":  ابن كثيرقال }ى الَِّذين يتَّقُونوما علَ{ :يقول تعالى
 وما على الذين يتقون اهللا من تبعة ووزر يحملونه من أوزار: كأنه يقول" من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم

  .في هذا الخوضوعدم مجالستهم عنهم  باإلعراض هؤالء الخائضين إذا اتقوهم

   ما ذكره ابن كثير ، لكن وما على الذين يتقون مجالستهم عند الخوض: إن المراد: ل العلم من قالومن أه

  . أحسن من هذا-رحمه اهللا-

 يدخلون  لكن اليعني يجلسون معهم ،يتقون الخوض:  أي}وما علَى الَِّذين يتَّقُون{: ومن أهل العلم من قال
 نهى عن -عز وجل-بعيد؛ ألن اهللا معنى  وهذا ،شاركونهم فيهمعهم في هذا الخوض وال يرتضونه وال ي

وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستَهزُأ { :ن فقال تعالىمجالسة هؤالء الخائضي
اإلنسان ينكر بيده فإن لم  ف،مفارقه ي أنبالقلبى إنكار المنكر ومقتض ]سورة النساء) ١٤٠([ }ها فَالَ تَقْعدواْ معهمِب

ِإنَّكُم ِإذًا { : كما قال تعالى فإن لم يستطع فبقلبه وال يكون منكراً بقلبه وهو جالس مع المنكر،يستطع فبلسانه
مثْلُهفهو مشارك لهم بحضوره في مثل هذا المجلس]سورة النساء) ١٤٠([ }م .  

                                                
وصححه األلباني في مختـصر اإلرواء بـرقم        ) ٦٥٩ص   / ١ج  ) (٢٠٤٣ ( باب طالق المكره والناسي     -الق  أخرجه ابن ماجه في كتاب الط      - 6
)٢٥٦٦.( 
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على هذا  ]سورة األنعام) ٦٩([ }وما علَى الَِّذين يتَّقُون{:  قوله تعالى حمل-رحمه اهللا-جرير والعجيب أن ابن 
 ،ليس عليهم من وزرهم شيءف إذا حضروا  بمعنى أنهم،يتقون الخوض معهم والمشاركة: أي ، األخيرالمعنى

لو جلسوا معهم وتجنبوا هذا :  أي،ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى ألمر اهللا لعلهم يتقون:  ابن جريرقالثم 
  شيئاً نفوسهم فييفارقوهم لعل ذلك يحركللكن   فليس عليهم من وزرهم شيء،ما شاركوهم فيهوالخوض 

 ومن جلس ،ال يجوز الجلوس مع الخائضينف؛  بعيد المعنى وهذا، ما هم فيه من الباطل والخوضافيتركو
  .واهللا أعلم، معهم فهو في حكمهم إال أن يكون مكرهاً ال حيلة له

وقَد نَزَل { اآلية األخرى بمنسوخة ]سورة األنعام) ٦٩([ }وما علَى الَِّذين يتَّقُون{ إن هذه اآلية: بعضهم يقولو
 ضعفاء  المسلمونكان حيث هذا كان في أول اإلسالم: قالواو ]سورة النساء) ١٤٠([ }علَيكُم ِفي الِْكتَاِب

من ؛ ألنهم بيوتهم في  معهميكونونربما بل يشتركون معهم في المجالس كانوا فر جون إلى مجالسة الكفايحتاو
 ،تشاركوهم في هذا الخوض إذا لم أنتم ال تحملون من أوزارهم: تهم وما أشبه ذلك فخفف اهللا عنهم وقالاقراب

  نسخ هذا الحكم ثم: قالوا،وقوموا عنهم ليتذكروا فقط وإال فإن جلوسكم ليس فيه تبعة عليكم ما لم تشاركوا

النسخ ال يثبت باالحتمال إن : لكن نقول ]سورة النساء) ١٤٠([ }علَيكُم ِفي الِْكتَاِبوقَد نَزَل {: وله تعالىقب
: فال يقالهنا   بين اآلياتمعارضة، وال مل بذلكع والجمع بينها توجيه اآلياتإذا أمكن و ،واألصل عدم النسخ

  .إنها منسوخة

وما علَى الَِّذين { : أن اهللا تعالى قالنها منسوخةإ:  بقوله ومن قال-رحمه اهللا-ابن جرير  حمل وكأن الذي
قد صار هذا عن مجالستهم أصالً ف ني منهيإذا كانوا: قالواف ]سورة األنعام) ٦٩([ }يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء

لكن  ]سورة األنعام) ٦٩([ }الَِّذين يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم من شَيٍءوما علَى { :فيقاليحتاج أن ينبه عليه ال معلوماً و
  . تعالى أعلماهللاهو األقرب، وما ذكره ابن كثير 

ولكن أمرناكم باإلعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم : أي ]سورة األنعام) ٦٩([ }ولَِكن ِذكْرى لَعلَّهم يتَّقُون{ :وقوله
  .عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك وال يعودون إليه

نه يرخص لهم إ: قيلحتى وإن ال يحملون تبعة  يعني} لَعلَّهم يتَّقُون ولَِكن ِذكْرى{:  إن قوله:بعضهم يقولو
  . لعلهم يتقوننهوهم عن ذلكبالمجالسة إذا جالسوهم لكن عليهم أن يذكروهم وأن يعظوهم أو ي

هذه ذكرى من أجل أن  ولكنيعني  ]سورة األنعام) ٦٩([ }ولَِكن ِذكْرى لَعلَّهم يتَّقُون{ : إن قوله:وبعضهم يقول
  . ذلكيتقوا

 َأن تُبسَل نَفْس ِبما كَسبتْ لَيس لَها ِمن وذَِر الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَهم لَِعبا ولَهوا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وذَكِّر ِبِه{
 نم ابشَر مواْ لَهبا كَسِسلُواْ ِبمُأب الَِّذين لَِئكا ُأوْؤخَذْ ِمنْهٍل الَّ يدِدْل كُلَّ عِإن تَعو الَ شَِفيعو ِليوِن اللِّه ود

  .]سورة األنعام) ٧٠([ }رونحِميٍم وعذَاب َأِليم ِبما كَانُواْ يكْفُ

دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم : أي }وذَِر الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَهم لَِعبا ولَهوا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا{ :يقول تعالى
  .قليالً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم

 ةمنسوخ ] األنعامسورة) ٧٠([ -}ذُواْ ِدينَهم لَِعبا ولَهواوذَِر الَِّذين اتَّخَ{-  هذه اآليةإن: ض أهل العلم يقولوبع
لكن  ،همو تترك يعني ال]سورة التوبة) ٥([ }فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين{ :السيف التي تقول بآية
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 فيه معنى ]سورة األنعام) ٧٠([ }واْ ِدينَهم لَِعبا ولَهواوذَِر الَِّذين اتَّخَذُ{ :األقرب أنها غير منسوخة، وذلك أن قوله
فَلَا تَذْهب نَفْسك { :تعالى وقوله ]سورة المدثر) ١١([ }ذَرِني ومن خَلَقْتُ وِحيدا{: الوعيد كالذي في قوله تعالى

فْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث فَلَعلَّك باِخع نَّ{ : وقوله تعالى]سورة فاطر) ٨([ }علَيِهم حسراٍت
  .فال تغتم بسبب كفرهم: ، والمعنى  من اآليات وما أشبه ذلك]سورة الكهف) ٦([ }َأسفًا

كما قال – بأن آية السيف نسخت مائة وأربعة وعشرين آية -فيما أعلم–ال يقول  -رحمه اهللا– ابن جريرو
وذَِر الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَهم لَِعبا {: هذه اآليةها المواضع ومنإنها نسخت بعض : كنه يقولل -بعض أهل العلم

   .آية السيف أمر بمجاهدتهمو ،هماتركهم وذكرإن هذه اآلية معناها : ، ويقول]سورة األنعام) ٧٠([ }ولَهوا

هم نقمة اهللا وعذابه األليم يوم ر حذِّ،ناس بهذا القرآنذكر ال: أي ]سورة األنعام) ٧٠([ }وذَكِّر ِبِه{ :ولهذا قال
  .القيامة

إال  ،الذي تدل عليه اآليات األخرىهو  و،هذا هو المتبادرو ،القرآن يرجع إلى }وذَكِّر ِبِه{ :الضمير في قوله
  .الحساب إن الضمير يرجع إلى :من أهل العلم من يقولأن 

  .لئال تبسل:  أي]سورة األنعام) ٧٠([ }ما كَسبتْ تُبسَل نَفْس ِبَأن{: وقوله تعالى

هذا فيه نفي ، ف كراهة أن تبسل: أي"لئال تبسل:  أي]سورة األنعام) ٧٠([ } تُبسَل نَفْس ِبما كَسبتَْأن{ :يقول
  .معلوم من السياق

 ،تسلم }سَلتُب{:  ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي-عنهمارضي اهللا تعالى -قال الضحاك عن ابن عباس 
: زيد  وقال مرة وابن،تحبس:  وقال قتادة،ضحفتَتُ: -عنهمارضي اهللا تعالى -وقال الوالبي عن ابن عباس 

  .وكل هذه األقوال والعبارات متقاربة في المعنى وحاصلها اإلسالم للهلكة، تجزى:  وقال الكلبي،تؤاخذ

بتفريطها   للهلكة تلك النفوستسلمر به لئال كِّ، يعني وذ يسلمه للهلكةيأ" وحاصلها اإلسالم للهلكة: "قوله
 ولهذا يقال فيمن ،اآلخرة ال تصلح للمفاليس؛ ألن ل الصالحمترك العو -عز وجل-حظها من اهللا  إضاعةو
إنه أبسل: م أو رهن في دملِّس،بالجاني فإن هؤالء سيقتلون الذي إذا لم يؤتَبمعنى أنه  ، لهلكةم بمعنى أنه قد 

  . م للهالك سلِّيعنيل بسُأ: هكذا كانت العرب تقولو، في أيديهم

  . والحبس عن الخير واالرتهان عن درك المطلوب،وحاصلها اإلسالم للهلكة

 ولذلك من مزايا هذا ،كل هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد و،الرهن بمعنى الحبسف ، يحبسيعنييرتهن 
المعاني بخالف بعض التفاسير التي تشقق ع بين أنه يجم -رحمه اهللا-تفسير الحافظ ابن كثير -التفسير 

 فالقارئ الذي ال يميز ،تكثير لألقوالال  سوى أو ستة أو أكثر من غير طائلالمعاني وتذكر خمسة معاٍن
تبسل وترتهن وتحبس وتسلم كل  ف،من اختالف التنوعاالختالف الذي أورده ابن كثير هو  بينما هذا ،يتحير

 ]سورة األنعام) ٧٠([ } تُبسَل نَفْس ِبما كَسبتَْأن{ : ولذلك يقال،ألفاظ متقاربةي فهذلك يرجع إلى شيء واحد 

  .أن تسلم لهلكتها وترتهن بجريرتها وتحبس بذنوبها وأعمالها السيئة: أي

 } الْيِميِنِإلَّا َأصحاب* كُلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ{ :بس عن الخير واالرتهان عن درك المطلوب كقولهوالح

وِإن { :وقوله ]سورة األنعام) ٧٠([ }لَيس لَها ِمن دوِن اللِّه وِلي والَ شَِفيع{ :وقوله، ]سورة المدثر) ٣٩-٣٨([
  . كل مبذول ما قبل منهاولو بذلتْ: أي ]سورة األنعام) ٧٠([ }تَعِدْل كُلَّ عدٍل الَّ يْؤخَذْ ِمنْها
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  . ال يقبل منهاتقدم كل فدية  وإن يعني]سورة األنعام) ٧٠([ }لَّ عدٍل الَّ يْؤخَذْ ِمنْهاوِإن تَعِدْل كُ{: قوله

ِإن الَِّذين كَفَرواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبَل ِمن َأحِدِهم مْلء { : كقوله،أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها
ُأولَِئك الَِّذين ُأبِسلُواْ ِبما كَسبواْ لَهم شَراب من { : وكذا قال هاهنا]ة آل عمرانسور) ٩١([ اآلية }األرِض ذَهبا

ونكْفُرا كَانُواْ يِبم َأِليم ذَابعِميٍم وسورة األنعام) ٧٠([ }ح[.  

الحميم هو  ]سورة األنعام) ٧٠([ } حِميٍملَهم شَراب من{ :، وقولهسلموا للهالك: أي }ُأبِسلُواْ ِبما كَسبواْ{ :قوله
شَراب من { : وكقوله]سورة محمد) ١٥([ }وسقُوا ماء حِميما فَقَطَّع َأمعاءهم{ : كقولهالحار الشديد الحرارة

ونكْفُرا كَانُواْ يِبم َأِليم ذَابعِميٍم وسورة األنعام) ٧٠([ }ح[.  

استَهوتْه   اللِّه ما الَ ينفَعنَا والَ يضرنَا ونُرد علَى َأعقَاِبنَا بعد ِإذْ هدانَا اللّه كَالَِّذيقُْل َأنَدعو ِمن دوِن{
ِمرنَا ِلنُسِلم الشَّياِطين ِفي اَألرِض حيران لَه َأصحاب يدعونَه ِإلَى الْهدى اْئِتنَا قُْل ِإن هدى اللِّه هو الْهدى وُأ

الَِمينالْع بِلر *ونشَرِه تُحِإلَي الَِّذي وهو اتَّقُوهالةَ وواْ الصَأِقيم َأنو*  ضاَألراِت واومالَِّذي خَلَقَ الس وهو
خُ ِفي الصوِر عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة وهو الْحِكيم ِبالْحقِّ ويوم يقُوُل كُن فَيكُون قَولُه الْحقُّ ولَه الْملْك يوم ينفَ

سورة األنعام) ٧٣-٧١([ }الْخَِبير[.  

قُْل َأنَدعو {: -عز وجل- فأنزل اهللا ،اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد: قال المشركون للمسلمين: ال السديق
رضالَ ينَا ونفَعا الَ يوِن اللِّه مقَاِبنَاِمن دلَى َأعع دنُر{في الكفر :  أي}نَا وانَا اللّهدِإذْ ه دعفيكون مثلنا مثل  }ب

 مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على : يقول،الذي استهوته الشياطين في األرض
لوا يدعونه إليهم الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في األرض وأصحابه على الطريق فجع

صلى اهللا عليه - فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ، فأبى أن يأتيهم،ائتنا فإنا على الطريق: يقولون
   .]رواه ابن جرير[ . والطريق هو اإلسالم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق-وسلم

نرجع أيعني  }ضرنَا ونُرد علَى َأعقَاِبنَا بعد ِإذْ هدانَا اللّهقُْل َأنَدعو ِمن دوِن اللِّه ما الَ ينفَعنَا والَ ي{ :قوله
 بعدما عرفنا اإليمان والتوحيد وبطالن هذه المعبودات -عز وجل-القهقرى وننكص إلى الكفر والشرك باهللا 

عز -مع داعي اهللا  اإلنسان المتذبذب الذي سوإنما هذا هو حال ، هذا ال يكون؟-تبارك وتعالى-من دون اهللا 
لَه َأصحاب {  ذلك اإلنسان الذي صور اهللا حالهه كحالحال فهذا شياطين إلى الكفر واإلشراكال ودعته -وجل

 فهو في حيرة ال يعرف ،الشياطين تدعوه إلى الكفر والشركو ]سورة األنعام) ٧١([ }يدعونَه ِإلَى الْهدى اْئِتنَا
  .كيف يتصرف

 -"فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في األرض: "أعني قوله- الذي نقله عن السديلكالم وبالنسبة ل

 ورواية علي بن أبي طلحة من جهة الثبوت ،ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحةذا أيضاً هو كالم ه
  .هي من أحسن الطرق المروية عن ابن عباس ف-إن شاء اهللا-واإلسناد جيدة 

  .ه واسم أبيه وجدهم الغيالن يدعونه باسمه }استَهوتْه الشَّياِطين ِفي اَألرِض كَالَِّذي{: وقوله

يمكن أن تكون نعتاً لمصدر محذوف  -مع ما بعدها– الكاف ]سورة األنعام) ٧١([ }استَهوتْه كَالَِّذي{ :في قوله
كون أيضاً في محل نصب على الحال يمكن أن تو ،كالذي استهوته الشياطين أي نرد على أعقابنا رداً: تقديره
  . نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين: أي،ل نردعمن فا
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 ،تأتي بمعنى أسرع إلى الشيء:  وهوى،السين والتاء للطلب ]سورة األنعام) ٧١([ }استَهوتْه الشَّياِطين{ :وقوله
  .طان هواهيزين له الش بمعنى  النفسىهذا يرجع إلى كلمة الهوى التي هي هو: وبعضهم يقول

كقراءة ابن -وفي قراءات غير متواترة من قراءات الصحابة  )استهواهكالذي ( :حمزةل قراءة  هذه اآليةوفي
  .)استهواه الشيطانكالذي (: -أيضاً البصري مسعود وأبي بن كعب وهي قراءة الحسن

 فيتبعها وهو ، واسم أبيه وجدههم الغيالن يدعونه باسمه }استَهوتْه الشَّياِطين ِفي اَألرِض كَالَِّذي{: وقوله
 وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من األرض يهلك فيها ،فيصبح وقد ألقته في هلكة ،يرى أنه في شيء

  .]رواه ابن جرير[ -عز وجل-عطشاً، فهذا مثل من أجاب اآللهة التي تعبد من دون اهللا 

 }ومن يهِد اللَّه فَما لَه ِمن مِضلٍّ{ :كما قال ]سورة األنعام) ٧١([ }ِه هو الْهدىقُْل ِإن هدى اللّ{ :ولهذا قال

) ٣٧([ }ِإن تَحِرص علَى هداهم فَِإن اللّه الَ يهِدي من يِضلُّ وما لَهم من نَّاِصِرين{ :وقال ]سورة الزمر) ٣٧([

  .]سورة النحل

ن عباس هذا من كالم اب"  واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيءيدعونه باسمههم الغيالن : "قوله
لم ا  بأنه لممعنى أن هذا تمثيل وتصوير لحال اإلنسان الذي وصف اهللا حالهمن رواية علي بن أبي طلحة، وال

في البرية فتغولت   يمشيإنسانفهو ك وتوحيده وعبادته -عز وجل-قبل على طاعة اهللا ييستقر على اإليمان و
ن الغيالن تضل الناس في قد كانت العرب تعتقد أ كما قال ابن عباس، والغيالن له لتضله عن الطريق

  .أسفارهم

بصور شتى ويضلون   حيث يتشكلون ويتصورون والشياطينوالمقصود بالغيالن جمع غول وهم الجن
  .نسان يرشده إلى طريق آخر أو نحو ذلك له بصورة إاباسمه أو يظهرو الشخص ادعو وذلك بأن يالمسافرين

عليه – يقول  حديث العدوىما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، وفيوجاء في الغيالن آثار وأحاديث منها 
ال حقيقة له  وأصللغول وبيان أنه ال هذا نفي ل :يقولل العلم ه أبعض ف)٧())وال غول(( :-الصالة والسالم

  : في المراقي لعنقاء كماختالقهم اهي من مختلقات العرب كا و،موإنما هو من خيال الناس ومن دعواه

  ومــا ســواه مثــل عنقــا مغــرب
   

  في كل قطر من نـواحي المغـرب         
  

  .ذكر وال وجود لهكذلك غير مذهب اإلمام مالك في أقطار المغرب يو ،العنقاء تذكر وال وجود لهاأن يعني 

 في نفس  كقولهو، وإنما ه لهااًليس نفي ))وال غول((: -صلى اهللا عليه وسلم-إن قول النبي : وبعضهم يقول
 من تشكلها وتصورها نفي لما كانوا يعتقدونه وإنما هو  ألصل العدوىاًليس نفيفهذا  )٨())ال عدوى((: الحديث

  .بصور مختلفة

  

                                                
باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر  -ومسلم في كتاب السالم ) ٢١٥٨ص  / ٥ج ) (٥٣٨٠(باب الجذام  -أخرجه البخاري في كتاب الطب - 7

 ).١٧٤٢ص  / ٤ج ) (٢٢٢٠ ( مصحوال نوء وال غول وال يورد ممرض على

باب ال عدوى وال طيرة  -ومسلم في كتاب السالم ) ٢١٥٨ص  / ٥ج ) (٥٣٨٠(باب الجذام  -ه الذي أخرجه البخاري في كتاب الطبفسالحديث ن - 8
 ).١٧٤٢ص  / ٤ج ) (٢٢٢٠ (وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح
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د أنه والمقصو )٩())األذانبوا رإذا تغولت الغيالن فباد((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وصح عن النبي 
إن هذا : -مارضي اهللا عنه-ابن عباس يقول هنا و ،وجد فيها أشياء ال تصحتو بعض اآلثار الصحيحةتوجد 
 اهللا تعالى مثل ]سورة األنعام) ٧١([} ياِطين ِفي اَألرِض حيرانكَالَِّذي استَهوتْه الشَّ{ :الذي في قوله تعالى المثل

جعلت تضله عن الطريق ليصل إلى مكان ال يستطيع وغولت الغيالن  بحال إنسان مسافر فتحال هذا الشخص
  . هكذا قال ابن عباس،ربما قتلته أو أكلته أو غير ذلك و،الخروج منه فيتلف ويهلك وينقطع في سفره

 }رانكَالَِّذي استَهوتْه الشَّياِطين ِفي اَألرِض حي{ : إن قوله:-كما قال كثير من المفسرين-ال ويمكن أن يق

 فنكون في حال نشبه -عز وجل-هدانا اهللا إذ  أنرجع بعد  بمعنى، في باب الضالل: أي]سورة األنعام) ٧١([
فيها حال أولئك الذين هذه صفتهم في الحيرة حيث وجد من يدعوهم إلى الهدى ووجد من يدعوهم إلى 

  ؟الضالل من الشياطين فبقوا متحيرين ال يدرون كيف يتصرفون
 وإنما نبقى على الحق الذي عرفناه ونلزمه وال نبقى متحيرين بسبب هذه ،ئسة ال نكون عليهاهذه حال با

عز -الشبهات والضالالت ودعاء الكافرين لنا بموافقتهم والرجوع إلى ديننا الذي كنا عليه من اإلشراك باهللا 
  .، واهللا المستعان وعبادة األوثان-وجل

  .د وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محم

                                                
) ١٤٣١٦(وأحمد ) ٢٣٦ص  / ٦ج ) (١٠٧٩١ (األمر باألذان إذا تغولت الغيالن - كتاب عمل اليوم والليلة –نن الكبرى أخرجه النسائي في الس  - 9

  .رجاله رجال الصحيح: قال حسين سليم أسدو) ٣٠٥ص  / ٣ج (
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .نخلص له العبادة وحده ال شريك له: أي ]سورة األنعام) ٧١([ }ِلرب الْعالَِمينوُأِمرنَا ِلنُسِلم { :وقوله

}اتَّقُوهالةَ وواْ الصَأِقيم َأنوأمرنا بإقامة الصالة وبتقواه في جميع األحوال:  أي]سورة األنعام) ٧٢([ }و.  

}ونشَرِه تُحِإلَي الَِّذي وهوم القيامةي: أي ]سورة األنعام) ٧٢([ }و.  

بالعدل فهو خالقهما ومالكهما والمدبر     :  أي ]سورة األنعام ) ٧٣([ }وهو الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِبالْحقِّ     {
  .لهما ولمن فيهما

مره  فيكون عن أ، كن:يعني يوم القيامة الذي يقول اهللا ]سورة األنعـام  ) ٧٣([ }ويوم يقُوُل كُن فَيكُون   { :وقوله
  .كلمح البصر أو هو أقرب

}موي{:  قوله  العطف على   إما على  ، منصوب }واتَّقُوهوإما علـى    ، كن فيكون  : واتقوا يوم يقول   : وتقديره }و 
 الخلـق   ء فذكر بـد   ، كن فيكون  :وخلق يوم يقول  : أي ]سورة األنعام ) ٧٣([ }خَلَقَ السماواِت واَألرض  { :قوله

  . كن فيكون:واذكر يوم يقول: ا على إضمار فعل تقديره وإم، وهذا مناسب،وإعادته

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللالرحمن الرحيم، بسم اهللا ا

 هـذا    قد تم فـي    يحتمل أن يكون الكالم    ]سورة األنعام ) ٧٣([ }ويوم يقُوُل كُن فَيكُون   { :-تبارك وتعالى -فقوله  
) ٧٣([ }وهو الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِبالْحقِّ ويوم يقُوُل كُن فَيكُـون          { :هكذايكون الكالم   أي   ،الموضع

ابتدأ في الكالم الجديد وهو الخبر عن القـول         ، ثم   ل السماوات واألرض  بدكن تُ : يعني ويوم يقول   ]سورة األنعام 
تبـديل الـسماوات    يعنـي    ،ى أن وعده هذا الذي وعده هو الحق        بمعن ]سورة األنعام ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ {: فقال

وهو الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِبـالْحقِّ       { :حتمال؛ ألنه قال  االهذا  وقيل ب  ،واألرض وعد حق ال شك فيه     
   كُونقُوُل كُن فَيي مويالمقـصود  و ،واألرضتبديل السماوات يحصل كن :  ويوم يقولأي ]سورة األنعام) ٧٣([ }و

  .يوم القيامة بتبديلها اًتعلقم }كُن{: يكون قولهف ،ار أنه ذكر خلق السماوات واألرضاآلية تحتمل هذا باعتبأن 

) ٧٣([ }ويوم يقُوُل كُن فَيكُـون    { : بقوله اًتعلقم ]سورة األنعام ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ { : تعالى ويحتمل أن يكون قوله   

وهو الذي خلق السماوات واألرض بالحق ويوم يبدلها غير الـسماوات           : ون المعنى يكوعلى هذا    ]سورة األنعام 
 يقُـوُل كُـن     يـوم {ـ ب اًمتعلق اًمرفوع }قَولُه{ يكون، وعلى هذا    ه الحق  فيكون قولُ  ، كن :واألرض فيقول لذلك  

كُونقوله الحقالذي يكون هو أن يعني  ]سورة األنعام) ٧٣([ }فَي.  

 الحافظ ابـن كثيـر   أما  و-رحمه اهللا-هان تحتملهما اآلية ذكرهما كبير المفسرين ابن جرير الطبري   ذان وج ه

 :يعني يوم القيامة الذي يقـول اهللا  ]سورة األنعام ) ٧٣([ }ويوم يقُوُل كُن فَيكُون   {: وقوله": يقولف -رحمه اهللا -
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والتغيير فـي نظـام هـذا        التبديل لمحذوف هو  والمقدر ا  ،يكون فيه مقدر محذوف   وعلى هذا   " ... فيكون ،كن
عن أمره كلمح البصر أو هـو        له كن فيكون     يوم القيامة الذي يقول اهللا      تبدل السماوات واألرض    حيث الكون
  .أقرب

 واتقـوا يـوم   :وتقديره }واتَّقُوه{:  قوله العطف على   إما على  ، منصوب }ويوم{: "-رحمه اهللا –يقول الحافظ   
 }واتَّقُـوه { : لكن هذا المعنى ال يخلو من بعد؛ ألنه قـال          ،كن فيكون : يوم يقول يعني واتقوا    "يقول كن فيكون  

  .]سورة األنعام) ٧٢([

وخلق يـوم  : أي ]سورة األنعام) ٧٣([ }خَلَقَ السماواِت واَألرض { :وإما على قوله  ": -رحمه اهللا – يقول الحافظ 
خَلَـقَ الـسماواِت    { : يكون مرتبطاً بقوله    أن يعني "وهذا مناسب   الخلق وإعادته  ءيقول كن فيكون، فذكر بد    

ضاَألرسورة األنعام) ٧٣([ }و[.  

 ويذكره كثير مـن  ،في القرآن وهذا كثير" واذكر يوم يقول كن فيكون: وإما على إضمار فعل تقديره ":ثم قال 
واذكر يـوم    : معناه ]سورة األنعام ) ٧٣([ }يكُونويوم يقُوُل كُن فَ   { : أن قوله  أي ،المفسرين في مثل هذا الموضع    

 من أجل الحذر منـه والعمـل   ويكون ذكر اليوم ألهميته وما يقع فيه من األهوال واألوجال كن فيكون،  :يقول

  .  واهللا أعلم،من أجل الخالص من العذاب الذي يقع فيه للمفرطين المضيعين المكذبين

  .جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين ]سورة األنعام) ٧٣([ }ملْكقَولُه الْحقُّ ولَه الْ{ :وقوله

 جملـة  ف ،]سورة األنعـام  ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ {: ثم يقول  ]سورة األنعام ) ٧١([ }وُأِمرنَا ِلنُسِلم ِلرب الْعالَِمين   { :يقول

  .قوله الحقأن لرب هذا ا، أي أن صفة  صفة في محل جر}قَولُه الْحقُّ{

 ]سـورة األنعـام   ) ٧٣([ }كُن فَيكُـون  { : بقوله اًتعلقمويكون   ، في محل رفع   أن يكون  -كما سبق – أيضاً   يحتملو

المعنى الثاني الذي ذكـره  وهذا هو  ]سورة األنعـام ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ{  هوكن: الذي يكون إذا قالوالمعنى أن  
وعده من تبديل السماوات واألرض حق ال شك         يكون المعنى أن     نى األول وعلى المع  -رحمه اهللا – ابن جرير 

  .، واهللا أعلمإلى آخر اآلية ]سورة األنعام) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ ولَه الْملْك{ :اً فقال جديداً كالم ثم ابتدأ،فيه

 }ويوم يقُوُل كُن فَيكُـون  { : من قوله  يحتمل أن يكون بدالً    ]سورة األنعام ) ٧٣([ }يوم ينفَخُ ِفي الصورِ   { :وقوله

  .]سورة األنعام) ٧٣([

 وهو الـذي  :يكون الكالم هكذا هو يوم ينفخ في الصور، وعلى هذا    كن فيكون   فيه يقوليعني أن الموعد الذي     
 يكون بهذا االعتبـار ، وكن فيكون وله الملك يوم ينفخ في الصور: خلق السماوات واألرض بالحق ويوم يقول     

يوم القيامـة وهـو   هو   كن فيكون:يوم يقولأي أن  }ويوم يقُوُل كُن فَيكُون { من    بدالً }يوم ينفَخُ ِفي الصورِ   {
  . اليوم الذي ينفخ فيه في الصور

مـِن الْملْـك    لِّ{ :كقوله ]سورة األنعام ) ٧٣([ }ولَه الْملْك يوم ينفَخُ ِفي الصورِ     { :ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله    
  .]سورة غافر) ١٦([ }الْيوم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر

عز -مع أن الملك هللا     -يكون خص يوم القيامة بهذا      و ]سورة الفاتحة ) ٤([ }مِلِك يوِم الدينِ  { : أيضاً  تعالى قولهكو
 وألنه اليوم الـذي ال  ،أحد سواه وألنه ال يدعي الملك فيه ، لعظم ذلك اليوم وشدته- في األولى واآلخرة -وجل
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في الـدنيا مـن    إذا كان له الملك في ذلك اليوم العظيم فإن الملك له فيما قبلهو ،كأنه ساعةف وما قبله   ،يوم بعده 
  .باب أولى

  .وما أشبه ذلك ]رقانسورة الف) ٢٦([ }الْملْك يومِئٍذ الْحقُّ ِللرحمِن وكَان يوما علَى الْكَاِفِرين عِسيرا{ :كقوله

 -صلى اهللا عليه وسـلم   - فعن رسول اهللا     ،-عليه السالم -إسرافيل   القرن الذي ينفخ فيه   : والمراد بالصور 

  . )١(رواه مسلم في صحيحه )) جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخىإن إسرافيل قد التقم الصور وحن(( :أنه قال

 مـا   ،يا رسول اهللا  : قال أعرابي :  قال -ماتعالى عنه رضي اهللا   -وروى اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن عمرو         
  .)٢())قرن ينفخ فيه((:  قال؟الصور

وكَـذَِلك نُـِري ِإبـراِهيم    * وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ َأصنَاما آِلهةً ِإنِّي َأراك وقَومك ِفي ضالٍَل مِبينٍ           {
 اِت واوملَكُوتَ السموِقِنينالْم ِمن كُونِليِض وا َأفََل قَاَل * اَألري فَلَمبذَا را قَاَل هكَبَأى كَوُل رِه اللَّيلَيع نا جفَلَم

  اآلِفِلين ال ُأِحب *        بِدِني رهي ا َأفََل قَاَل لَِئن لَّمي فَلَمبذَا راِزغًا قَاَل هب رَأى الْقَما رِم    فَلَمالْقَـو ِمـن ي ألكُـونَن
الِّينالض *             ا تُـشِْركُونمم ِريءِم ِإنِّي با قَوا َأفَلَتْ قَاَل يفَلَم رذَآ َأكْبي هبذَا راِزغَةً قَاَل هب سَأى الشَّما رفَلَم *

  .]سورة األنعام) ٧٩-٧٤([ }فًا وما َأنَاْ ِمن الْمشِْرِكينِإنِّي وجهتُ وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض حِني

وِإذْ قَـاَل  {:  وعظ أباه في عبادة األصنام وزجره عنها ونهاه كما قـال -عليه السالم-المقصود أن إبراهيم  
  .]سورة األنعام) ٧٤([ }ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ َأصنَاما آِلهةً

  .هو أصدق الكالم فنتعدى القرآنال أن  ، وهكذا يجب أن يقال،بآزرا إبراهيم  هنا سمى أب-عالىتبارك وت-اهللا 

 وهذا إنما تلقوه مـن      ،ختار إبراهيم هو    ن اسم أبي  إ: من المفسرين ومن المؤرخين يقولون    اً  كثيروالعجيب أن   
  .حريف الشيء الكثيرمن التقد دخلها  -كما هو معلوم-هذه الكتب  مع أن المرويات عن بني إسرائيل

َألِبيـِه  { : فقـال   ويزعمون أن القرينة في ذلك هو أنه ذكر األبوة مع االسم           ،عمهو  ن آزر ه  إ: وبعضهم يقول 
روإذا قال إبراهيم :  أو قال،وإذ قال إبراهيم ألبيه :آزر لقاللو كان اسم أبيه   :  يقولون ]سورة األنعـام  ) ٧٤([ }آز
  .ذكر أبوته وذكر اسمه -عز وجل-اهللا ؛ ألن  وال حاجة إليه، وهذا غير صحيح، هكذا زعموا،آلزر

نحـن   و ،كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين هذا وهذا      وهؤالء   ، له لقبهو   آزر    اسمه تارخ وأن   نإ: وبعضهم يقول 
ين ما جاء في  وال نحاول أن نوفق بين ما جاء في القرآن وب          ،شتغل بغيره فال ي شيء   إذا ثبت في القرآن   : نقول
  .-السالمعليهم –  وعلى األنبياء-عز وجل- أهل التحريف والتبديل والكذب على اهللا لناس ال سيماكالم ا

يكون الكـالم  على هذا  و،معناها معوج إن  : يقولونو ،زعم بعضهم أن االسم هو تارخ وأن آزر للسب والذم         و
إن هذه أشـد    :  ويقولون ، منحرف : معوج أي  أنت: يعني قال له    وإذ قال إبراهيم ألبيه معوج     :هكذا في زعمهم  

  .وهذا غير صحيح وليس هو المتبادر من القرآن، كلمة قالها إبراهيم ألبيه

  .قوال وهذا من أعجب األ،إن آزر هذا اسم صنم وأطلق على أبي إبراهيم باعتبار أنه عابد له: وبعضهم يقول

                                                
) ١١٠٥٣(وأحمد ) ٣٧٢ص  / ٥ج ) (٣٢٤٣(باب تفسير سورة الزمر –هذا الحديث ليس في صحيح مسلم وإنما أخرجه الترمذي في كتاب التفسير  - 1

 ).١٠٧٩(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٧ص  / ٣ج (

وصححه األلباني ) ١٦٢ص  / ٢ج ) (٦٥٠٧(وأحمد ) ٦٢٠ص  / ٤ج ) (٢٤٣٠( باب ما جاء في شأن الصور –أخرجه الترمذي في كتاب الزهد  - 2
 ).٣٥٦٨(ترهيب برقم في صحيح الترغيب وال
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أتعبـد  :  تقـديره   االستفهام على سبيل : وبعضهم يقول  ، يا عابد آزر   : هكذا على تقدير محذوف  : وبعضهم يقول 
  ؟آزر

ينبغي أن  ال تثبت وال نشتغل بمثل هذا وال        فتارخ  لفظة  ما  أ و ،اسمه آزر  وإنما   ،وهذا كله خالف ظاهر القرآن    
أو  لقب   هي:  فليقولوا صحتفإن   ،تخريجعن   فليبحثوا لتارخ هذه     ، وبين ما في القرآن    ذاه بينالتوفيق  نحاول  

 ولـوال  ،غير صحيح إطالقـاً  فهذا ،من أجل أن نبقي على ما ذكره هؤالء  ا له نتعرضفال  آزر   أما   ،غير ذلك 
  . واهللا تعالى أعلم،كثرة من ذكره لم نتعرض له

ه لصنم تعبده من دون أتتألّ: أي ]سورة األنعام) ٧٤([ }وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ َأصنَاما آِلهةً      { :كما قال 
: أي ]سورة األنعـام  ) ٧٤([ }ِفي ضالٍَل مِبينٍ  { السالكين مسلكك : أي ]سورة األنعام ) ٧٤([ }راك وقَومك ِإنِّي أَ { اهللا

 وأمركم في الجهالة والضاللة بين واضح لكل ذي عقل ، بل في حيرة وجهل  ،تائهين ال يهتدون أين يسلكون    
  .سليم

ِإذْ قَاَل ِلَأِبيِه يا َأبِت ِلم تَعبد ما لَا يـسمع ولَـا             * ِإنَّه كَان ِصديقًا نَِّبيا   واذْكُر ِفي الِْكتَاِب ِإبراِهيم     { :وقال تعالى 
ِت يا َأب * يا َأبِت ِإنِّي قَد جاءِني ِمن الِْعلِْم ما لَم يْأِتك فَاتَِّبعِني َأهِدك ِصراطًا سِويا             * يبِصر ولَا يغِْني عنك شَيًئا    

يا َأبِت ِإنِّي َأخَافُ َأن يمسك عذَاب من الـرحمن فَتَكُـون   * لَا تَعبِد الشَّيطَان ِإن الشَّيطَان كَان ِللرحمِن عِصيا      
قَاَل سلَام علَيك   * منَّك واهجرِني مِليا  قَاَل َأراِغب َأنتَ عن آِلهِتي يا ِإبراِهيم لَِئن لَّم تَنتَِه لََأرج          * ِللشَّيطَاِن وِليا 

وَأعتَِزلُكُم وما تَدعون ِمن دوِن اللَِّه وَأدعو ربي عسى َألَّا َأكُون ِبدعاء             *سَأستَغِْفر لَك ربي ِإنَّه كَان ِبي حِفيا      
 فلما مـات علـى      ، يستغفر ألبيه مدة حياته    -عليه السالم - ن إبراهيم  فكا ]سورة مريم ) ٤٨-٤١([} ربي شَِقيا 

ومـا كَـان    { : كما قال تعالى   ، ذلك رجع عن االستغفار له وتبرأ منه       -عليه السالم -الشرك وتبين إبراهيم    
 } ِإبراِهيم ألواه حِليمه عدو ِللِّه تَبرَأ ِمنْه ِإن     اسِتغْفَار ِإبراِهيم ِلَأِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَما تَبين لَه َأنَّ           

  .]سورة التوبة) ١١٤([

يا بنـي اليـوم ال      :  يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر        -عليه السالم -وثبت في الصحيح أن إبراهيم      
يـا  :  فيقال؟ي خزي من أبي األبعد    ألم تعدني أنك ال تخزني يوم يبعثون وأ        أي رب :  فيقول إبراهيم  ،أعصيك

  .مه فيلقى في النارئ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوا،إبراهيم انظر ما وراءك

نبين له وجه الداللـة فـي      : أي ]سورة األنعام ) ٧٥([ }كُوتَ السماواِت واَألرضِ  وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَ   { :قوله
  .اه وأنه ال إله غيره وال رب سو، في ملكه وخلقه-عز وجل-  على وحدانية اهللا،نظره إلى خلقهما

ـ : أي -واهللا تعالى أعلم  - }ملَكُوتَ السماواتِ { :قوله في  الملكوت لعل من أحسن ما يفسر به      ك الـسماوات   ملْ
 وربوبيتـه للعـالم وانفـراده بـالخلق         -عز وجل -على قدرة اهللا    وما فيها من أفالك ومخلوقات عظيمة تدل        

  . وعلى وحدانيته وأنه المعبود وحده ال يستحق العبادة أحد سواه،بيروالتد

 ومـا  ،رهبـوت رغبـوت و :  مثل ما يقال، في هذه اللفظة للمبالغة  تالتاء بهذا االعتبار قد زيد    الواو و وتكون  
هـذا مـن      لعـل  لكن ،لكذ، وقيل غير     واهللا تعالى أعلم   ،لهذا المعنى  التي بنيت هذا البناء   مات  أشبهها من الكل  

نبين له وجه الداللة في نظـره       : أي: " قال فيه  يذ معنى كالم الحافظ ابن كثير ال       هو  وهذا ،أقرب ما يفسر به   
  ." في ملكه وخلقه، وأنه ال إله غيره وال رب سواه-عز وجل-إلى خلقهما، على وحدانية اهللا 
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َأفَلَم يروا ِإلَى ما بين َأيـِديِهم       { :وقال ] سورة يونس  )١٠١([ }قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرضِ     { :كقوله
                   ِفي ذَِلـك اء ِإنمالس نفًا مِكس ِهملَيِقطْ عنُس َأو ضالَْأر ِض ِإن نَّشَْأ نَخِْسفْ ِبِهمالَْأراء ومالس نم ما خَلْفَهمو

  .] سبأسورة) ٩([ }لَآيةً لِّكُلِّ عبٍد مِنيٍب

 ]سورة األنعـام ) ٧٦([ }رَأى كَوكَبا{ تغشاه وستره: أي ]سورة األنعام) ٧٦([ }فَلَما جن علَيِه اللَّيلُ   { :وقوله تعالى 

ال ق ]سورة األنعام) ٧٦([ }قَاَل ال ُأِحب اآلِفِلين{ غاب: أي ]سورة األنعام) ٧٦([ }قَاَل هذَا ربي فَلَما َأفَلَ  { نجماً: أي
  .علم أن ربه دائم ال يزول: قتادة

:  من أهل العلم من قـال    ،هذا ربي :  للنجم أو الكوكب ثم القمر ثم الشمس       -صلى اهللا عليه وسلم   -قول إبراهيم   

 وجماعة من   -رحمه اهللا - وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري           ،إنه قاله ناظراً ال مناظراً    
 ربما يكون الواحد منهم على دين قومه قبل أن          -عليهم الصالة والسالم  - أن األنبياء     وهذا بناء على   ،أهل العلم 

 هل كان األنبياء على      أعني ، وهذه المسألة فيها خالف كثير بين أهل العلم        -يعني على الشرك  - يوحي اهللا إليه  
وقَاَل الَِّذين كَفَرواْ   { :-تبارك وتعالى - أيضاً بقوله    ون بهذا يحتج  ون ومن يقول   يوحى إليهم؟  ن قبل أ  دين قومهم 

ِإن عدنَا ِفي   { :وأجابوهم أيضاً بقولهم   ]سورة إبراهيم ) ١٣([ }ِلرسِلِهم لَنُخِْرجنَّكُم من َأرِضنَآ َأو لَتَعودن ِفي ِملَِّتنَا       
  .]سورة األعراف) ٨٩([ }هاِملَِّتكُم بعد ِإذْ نَجانَا اللّه ِمنْها وما يكُون لَنَا َأن نَّعود ِفي

واهللا تعـالى  -األقـرب    قبُل، لكن    العود يدل على أنهم كانوا على هذه الحال        التعبير ب  إن:  قالوا  أنهم الحاصلو
 االحتجـاج    وأمـا  ، لم يكونوا قط على اإلشراك وعلى دين قومهم        -عليهم الصالة والسالم  - أن األنبياء    -أعلم

وهذا من  -إن العود في لغة العرب له معنيان        : فيقال ]سورة إبراهيم ) ١٣([ } ِفي ِملَِّتنَا  َأو لَتَعودن { :قولهالتعبير ب ب
  :-هذه اللغة خصائص

  : كما قال بعضهم،هو أن الشيء يرجع إلى حاله األولى: المعنى األول

ــي   إذا شــاب الغــراب أتيــت أهل
  

ــب    ــاللبن الحلي ــار ك ــاد الق   وع
  

عليه – وقول النبي ،رجوع إلى غير حاله األولى    يفيد ال  ثال في هذا البيت   هذا الم ، و عاد القار يعني رجع   : فقوله
الرجوع أو العـود فـي       و ،هذا رجوع إلى حاله األولى     )٣())حتى يعود اللبن في الضرع    ((: -الصالة والسالم 

ـ   ،األولى يحمل على رجوعه إلى حال غير      ]سورة األعراف ) ٨٨([ } لَتَعودن ِفي ِملَِّتنَا   َأو{ :اآلية  ق ويفسر بمطل
 ،اً يعني صـار كبيـر     ،عاد الصبي شيخاً  : تقول كما   ،وعاد القار كاللبن الحليب يعني صار     :  فيقال ،الصيرورة

عـاد  : أي صار خزفاً؛ ألنه لم يكن قبل خزفاً، وتقول        عاد الطين خزفاً    : تقولفهو لم يكن كذلك في السابق، و      
  .تأتي بمعنى مطلق الصيرورة الحالة األولى، ولى وعاد تأتي بمعنى العود إ فرجع،الخشب كرسياً وهكذا

                                                
ال يلج النار رجل بكي من خشية اهللا حتى يعود اللبن في الضرع وال يجتمع غبار في سبيل ((: -صلى اهللا عليه وسلم–الحديث بتمامه يقول فيه النبي  - 3

والنسائي في كتاب ) ١٧١ص  / ٤ج  ()١٦٣٣ (ما جاء في فضل الغبار في سبيل اهللا باب – أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد ))اهللا ودخان جنهم
وصححه األلباني في مشكاة    ) ٥٠٥ص   / ٢ج  ) (١٠٥٦٧(وأحمد  ) ١٢ص   / ٦ج  ) (٣١٠٨ (فضل من عمل في سبيل اهللا على قدمه        باب   –الجهاد  

 ).٣٨٢٨(المصابيح برقم 
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يحتمل  فهذا   )٤())حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   – يقول النبي    الحديثوفي  
تعرض لحالها األولى التـي كانـت       يلم   أي أنه    مروجاً وأنهاراً حتى تصير   أن يكون المعنى    يحتمل   ،المعنيين
 والذين يـشتغلون  ، جزيرة العرب إلى حالها األولى التي كانت عليهارجوع يكون المقصود   أن ويحتمل   ،عليها

هو المعنى الوحيد الذي ال يحتمل الحـديث         المعنى الثاني     على أن  ويتكلمون في اإلعجاز العلمي يذكرون هذا     
هذا علـى   : يقاللك  ولذ  فالحديث يحتمل المعنيين   ، وهذا الكالم غير صحيح    ،هذا من اإلعجاز  :  ويقولون ،سواه

  .أحد الوجهين في تفسير الحديث

قـال عـن     -عز وجل - واهللا   ،قط لم يكونوا على دين قومهم     -عليهم الصالة والسالم  -الحاصل أن األنبياء    و
ي الكون فـي الماضـي   ونفْ ]سورة األنعـام ) ١٦١([ }وما كَان ِمن الْمشِْرِكين{ :-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم  

علـيهم الـصالة   -فاألنبيـاء    من المشركين،ما كان في وقت من األوقات أي   ،ع الزمن الماضي  يستغرق جمي 
  . وأوحى إليهم-تبارك وتعالى-كانوا على التوحيد ثم اختارهم اهللا  -والسالم

ـ  ]سورة الضحى) ٧([ }ووجدك ضالا فَهدى{ :-صلى اهللا عليه وسلم– تعالى عن نبيه محمد     وأما قوله  سر فإنه يف
ضاالً عن الوحي والرسـالة     : بمعنى ]سورة الشورى ) ٥٢([ }ما كُنتَ تَدِري ما الِْكتَاب ولَا الِْإيمان      { : تعالى بقوله

ضال عن الحق مائل إلى الباطل؛ ألن أصـل كلمـة    المراد أنه  وليس،وتفاصيل شرائع اإليمان وما أشبه ذلك    
  :، كما قال الشاعرضال: لشيء يقال له عن ااً ذاهب كان فكل من،الضالل بمعنى الذهاب

ــة   ــين جلي ــضلوه بع ــآب م   ف
  

ــالجوالن حــزم ونائــل     وغــدر ب
  

  .أي رجع دافنوه لما ضلوه في األرض: آب مضلوه: قوله

  .فنواد إذا ماتوا و،يعني ذهبنا فيها ]سورة السجدة) ١٠([ }َأِئذَا ضلَلْنَا ِفي الَْأرِض{ :وقوله تعالى

 }ِإنَّك لَِفي ضالَِلك الْقَـِديمِ { :-صلى اهللا عليه وسلم- ألبيهم يعقوب -صالة والسالمعليه ال-وقول أخوة يوسف    

 القول؛ إذ كيف يقولون هذا      لو كانوا يقصدون فيه الذهاب عن الحق مطلقاً لكانوا كفاراً بهذا           ]سورة يوسف ) ٩٥([
أنـت  يعني  ]سورة يوسف) ٩٥([ }ي ضالَِلك الْقَِديمِ ِإنَّك لَفِ {: قولهموإنما قصدوا ب  الكالم لنبي من أنبياء اهللا تعالى؟       

  .-صلى اهللا عليه وسلم-الحق في شأن يوسف ذاهب عن 

كانوا على دين قومهم بحـال       -عليهم الصالة والسالم  -هذه النصوص ال تدل على أن األنبياء        والخالصة أن   
سـورة  ) ٧٦([ }هذَا ربي { :- عليه وسلم  صلى اهللا -ن قول إبراهيم    إ:  ولهذا يقال  ، واهللا تعالى أعلم   ،ألحوالمن ا 

  . يعني قاله على سبيل التنزل،قاله مناظراً ال ناظراً ]األنعام

قـد  ذلك أنه  و،؟أهذا ربي: أي ]سورة األنعام) ٧٦([ }هذَا ربي{تقدير االستفهام إنه على : وبعض أهل العلم يقول  
ن مـت   إأف: أي ]سورة األنبياء ) ٣٤([ }ن متَّ فَهم الْخَاِلدون   َأفَِإ{ : وهو مراد كما في قوله تعالى      يحذف االستفهام 
  .؟أفهم الخالدون

  : ذلك قول الهذليمن و

                                                
 يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد أحدا يقبلها منه وحتى ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى: ((-صلى اهللا عليه وسلم–وهذا جزء من قوله  - 4

 / ٢ج ) (١٥٧ (باب الترغيب في الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها -أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة ))  وأنهاراًتعود أرض العرب مروجاً

 ).٧٠٠ص 
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  رقوني وقالوا يا خويلـد لـم تـرع     
  

       ـ  فقلت وأنكرت الوجـوه هـم   ؟م ه
  

؟ هميعني أهم  
  :قول عمر بن أبي ربيعة في األبيات التي قالها في فاطمة بنت طلحةمنه و

  ها ِمعـصم يـوم جمـرتْ      بدا لي ِمنْ  

  دري وإنــي لحاســبأفــواهللا مــا 
  

ــانِ    ــتْ ِببن ــِضيب زينَ ــفٌّ خَ   وكَ

ــ ــر َأم ِبثَمــانِب مــتُ الج يمٍع ربس  
  

  .ترمي الجمار يعني وهي رت يوم جم:قولهف

ـ     ؟ أي أبسبع  ،بسبع حاسٍبل يا أدري وإن  ماهللا  وف: وقوله أبـسبع  :  هكـذا الم ففيه استفهام مقدر معروف من الك
هذَا {:  قوله هنا  أن، لكن األقرب    االستفهامحذف   حيث تَ  هذا معروف في كالم العرب    ؟ و رميت الجمر أم بثمان   

وإنما قال ذلك على سبيل التنزل مع الخصم في المناظرة شيئاً           مقدر  ليس فيه استفهام     ]سورة األنعام ) ٧٦([ }ربي
 وهو اختيار جماعة    ، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير هنا        ،أعلمالى  تع واهللا   ،فشيئاً حتى أقام عليه الحجة    
  .- تعالىرحمه اهللا-من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي و ،من المحققين من أهل العلم

قَاَل لَِئن لَّم يهِدِني ربي ألكُونَن قَاَل هذَا ربي فَلَما َأفََل    { طالعاً: أي ]سورة األنعام ) ٧٧([ }فَلَما رَأى الْقَمر باِزغًا   {
  الِّينِم الضالْقَو ي     * ِمنبذَا راِزغَةً قَاَل هب سَأى الشَّما رهذا المنير الطـالع  : أي ]سورة األنعام) ٧٨-٧٧([ }فَلَم

 ،غابـت : أي ]سورة األنعام ) ٧٨([ }فَلَما َأفَلَتْ { جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة      :  أي }هذَآ َأكْبر {ربي  
}      ا تُشِْركُونمم ِريءِم ِإنِّي با قَوقَاَل ي*   ِهيجتُ وهجأخلـصت دينـي    : أي ]سـورة األنعـام   ) ٧٩-٧٨([ }ِإنِّي و

مثال خلقهما وابتدعهما على غير     : أي ]سورة األنعام ) ٧٩([ }ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض   { وأفردت عبادتي 
  .سبق

 ]سورة فـاطر  ) ١([ }الْحمد ِللَِّه فَاِطِر السماواِت والَْأرضِ    { :، يقول تعالى  خلقهما على غير مثال سبق     يعني ابتدأ 

حتذىيعني المنشئ األول على غير مثال ي.  

  .مائالً عن الشرك إلى التوحيد:  أي،كوني حنيفاًفي حال :  أي]سورة األنعام) ٧٩([ }حِنيفًا{

أصـل  ، وذلك أن    -تبارك وتعالى - إلى عبادة اهللا     -عز وجل -الميل من عبادة غير اهللا      عنى الحنف هنا هو     م
كانت ترقصه وهـو    إن أمه   :  وقد سمي األحنف بن قيس بذلك لميل في رجليه، ويقال          الميل، هو   معنى الحنف 

   : وتقولصغير

ــه  ــي رجل ــف ف ــوال حن   واهللا ل
  

  ما كـان فـي فتيـانكم مـن مثلـه        
  

  .مائالًأي  }حِنيفًا{ : وقوله،ف هو الميلالحنف

 كان في   -عليه الصالة والسالم  -والحق أن إبراهيم     ]سورة األنعام ) ٧٩([ }وما َأنَاْ ِمن الْمشِْرِكين   { :ولهذا قال 
ل  فبين في المقام األو    ،هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطالن ما كانوا عليه من عبادة الهياكل واألصنام             
ليشفعوا لهم إلى الخالق     مع أبيه خطأهم في عبادة األصنام األرضية التي هي على صور المالئكة السماوية            

 مالئكته ليشفعوا لهم عنده في      ةالعظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعباد            
  .الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه
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 وهي القمر ،الكواكب السيارة السبعة المتحيرةهي عبادة الهياكل وطأهم وضاللهم في  خوبين في هذا المقام
 وأشهدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الـشمس ثـم         ،وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل     

ة  فإنها مـسخر   ، أن هذه الزهرة ال تصلح لإللهية      -صلوات اهللا وسالمه عليه   -أوالً  بين  ف ،القمر ثم الزهرة  
بل هي جرم من األجرام خلقهـا       ،   وال تملك لنفسها تصرفاً    ،مقدرة بسير معين ال تزيغ عنه يميناً وال شماالً        

 وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى            ،اهللا منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة        
  . هذه ال تصلح لإللهية ومثل،ال ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنو،تغيب عن األبصار فيه

 فلما انتفت اإللهية عن هـذه       ، ثم انتقل إلى الشمس كذلك     ،ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثلما بين في النجم         
قَاَل يا قَوِم ِإنِّي بِريء مما      {  وتحقق ذلك بالدليل القاطع    ،األجرام الثالثة التي هي أنور ما تقع عليه األبصار        

فكيدوني بها جميعاً ثم      فإن كانت آلهة   ،أنا بريء من عبادتهن ومواالتهن    : أي ]سورة األنعام ) ٧٨([ }نتُشِْركُو
  .ال تنظرون

}      شِْرِكينالْم ا َأنَاْ ِمنمِنيفًا وح ضاَألراِت واومالس ِللَِّذي فَطَر ِهيجتُ وهجإنما : أي ]سورة األنعام) ٧٩([ }ِإنِّي و
 الذي بيده ملكوت كل شيء وخـالق كـل   ،هذه األشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها أعبد خالق   

ِإن ربكُم اللّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفي ِستَِّة َأيـاٍم ثُـم             { : كما قال تعالى   ،شيء وربه ومليكه وإلهه   
     َل النَّهغِْشي اللَّيِش يرلَى الْعى عتَوالْخَلْقُ           اس ِرِه َأالَ لَهاٍت ِبَأمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمِثيثًا وح هطْلُبي ار

الَِمينالْع بر اللّه كارتَب راَألمسورة األعراف) ٥٤([ }و[.  

ِإذْ قَاَل ِلَأِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التَّماِثيـُل        * ه عاِلِمين ولَقَد آتَينَا ِإبراِهيم رشْده ِمن قَبُل وكُنَّا بِ       { :هقال اهللا في حق   
اِكفُونا علَه اآليات ]سورة األنبياء) ٥٢-٥١([} الَِّتي َأنتُم.  

وحآجـه  { :قومه فيما كانوا فيه من الشرك ال ناظراً قوله تعـالى ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً ل   
  .]سورة األنعام) ٨٠([ } َأتُحاجونِّي ِفي اللِّه وقَد هداِنقَومه قَاَل

فَلَما جن علَيِه   {:  عطف قوله  -عز وجل - مناظراً ال ناظراً أن اهللا        الكالم ذاه من القرائن الدالة على أنه قال     و
هـذا  و ]سورة األنعـام  ) ٧٥([ }واِت واَألرضِ نُِري ِإبراِهيم ملَكُوتَ السما   { :على قوله  ]سورة األنعام ) ٧٦([ }اللَّيُل

  .واهللا أعلم -عليه الصالة والسالم-  مناظراً ال ناظراً ذلكيقتضي أن يكون قال

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(تفسير سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك        ومما يؤيد أنه كان في هذا المقا       :-رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
نِّي ِفي اللِّه وقَد هداِن والَ َأخَافُ ما تُشِْركُون ِبِه ِإالَّ َأن يشَاء حآجووحآجه قَومه قَاَل َأتُ   { :ال ناظراً قوله تعالى   

       ونا َأفَالَ تَتَذَكَّرٍء ِعلْمي كُلَّ شَيبر ِسعًئا وي شَيبر *كْتُم ِباللّـِه  وَأشْر َأنَّكُم الَ تَخَافُونو كْتُما َأشْرفَ َأخَافُ مكَي
            ونلَمتَع ِن ِإن كُنتُمقُّ ِباَألمِن َأحالْفَِريقَي لْطَانًا فََأيس كُملَيْل ِبِه عنَزي ا لَمم       *مـانَهواْ ِإيملِْبسي لَمنُواْ وآم الَِّذين

ِبظُلٍْم ُأوونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَِئك*  كبر ن نَّشَاء ِإناٍت مجرد فَعِمِه نَرلَى قَوع اِهيمرا ِإبنَاهتُنَا آتَيجح ِتلْكو
ِليمع ِكيمسورة األنعام) ٨٣-٨٠([ }ح[.  

 فيما ذهـب إليـه مـن التوحيـد،      حينما جادله قومه-عليه السالم -يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم       
تجادلونني في أمر اهللا وأنه ال إله إال :  أي}نِّي ِفي اللِّه وقَد هدانِ حآجوَأتُ{: وناظروه بشبه من القول أنه قال     

؟رني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلةهو، وقد بص!.  

ومن الدليل على بطـالن  : أي ]سورة األنعام) ٨٠([ }خَافُ ما تُشِْركُون ِبِه ِإالَّ َأن يشَاء ربي شَيًئا     والَ أَ { :وقوله
دونها ال تؤثر شيئاً وأنا ال أخافها وال أباليها فإن كان لها كيد             بقولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه اآللهة التي تع        

  . بها وال تنظروني بل عاجلوني بذلكيفكيدون

عز - استثناء منقطع أي ال يضر وال ينفع إال اهللا           ]سورة األنعام ) ٨٠([ }ِإالَّ َأن يشَاء ربي شَيًئا    { :وله تعالى وق
  .-وجل

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

والَ َأخَافُ ما تُـشِْركُون ِبـِه ِإالَّ َأن   { : لقومه-صلى اهللا عليه وسلم- عن قول إبراهيم     -تبارك وتعالى -فقوله  
الذي عليـه  هو  و-رحمه اهللا-كما قال الحافظ ابن كثير -هذا االستثناء   ]سورة األنعـام  ) ٨٠([ }يشَاء ربي شَيًئا  

  ويكون المعنـى   ،منقطع باعتبار أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه         -المحققون ومنهم الحافظ ابن القيم    

ال يخـاف مـن هـذه    إنه : لحق بك ضرراً فقال لهم  ن آلهتنا ستخبلك أو تمرضك أو تقتلك أو تُ        إ: قالوا له  أنهم
ال  ]سورة األنعام) ٨٠([ }ِإالَّ َأن يشَاء ربي شَيًئا    { :ه فقول }ِإالَّ َأن يشَاء ربي شَيًئا    { أن تلحق به ضرراً    المعبودات

إنمـا   و، أن توصـله -عـز وجـل  - توصل إليه ضرراً مما شاء اهللا يرجع إلى ما قبله باعتبار أنه يخاف أن  
إال أن يشاء ربي شيئاً من الضرر فيلحقني من مرض أو موت أو فقر أو غير ذلك مما ال تعلق لـه                       المقصود

فهـي ال تـضر     ال أخشى منها ضرراًَ     تكم الباطلة و  أنا ال أخاف من آلهتكم ومعبودا     :  يقول أنهأي   ،بهذه اآللهة 
 االعتبـار   هذابو ، من جهة هذه اآللهة    ال يكون واصالً إلي    لكن   إال أن يشاء ربي ضرراً يقع بي فيقع        وال تنفع 

   .من قبيل االستثناء المنقطع هو ]سورة األنعام) ٨٠([ }ِإالَّ َأن يشَاء ربي شَيًئا{: إن قوله: قيل
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  .حاط علمه بجميع األشياء فال يخفى عليه خافيةأ: أي ]سورة األنعام) ٨٠([ }وِسع ربي كُلَّ شَيٍء ِعلْما{

} ونعـن   وا أفال تعتبرون أن هذه اآللهة باطلة فتنزجـر      ،ه لكم فيما بينتُ : أي ]سورة األنعام ) ٨٠([ }َأفَالَ تَتَذَكَّر
  .؟عبادتها

حيث عنهم في كتابه     ص على قومه عاد فيما ق     -عليه السالم - الحجة نظير ما احتج به نبي اهللا هود          هوهذ
ِإن نَّقُـوُل ِإالَّ  * قَالُواْ يا هود ما ِجْئتَنَا ِببينٍَة وما نَحن ِبتَاِرِكي آِلهِتنَا عن قَوِلك وما نَحن لَك ِبمْؤِمِنين             { :يقول

           مم ِريءواْ َأنِّي بداشْهاللِّه و ٍء قَاَل ِإنِّي ُأشِْهدوِتنَا ِبسآِله ضعب اكتَراع ا    * ا تُشِْركُونِميعوِني جوِنِه فَِكيدِمن د
ِإنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللِّه ربي وربكُم ما ِمن دآبٍة ِإالَّ هو آِخذٌ ِبنَاِصيِتها ِإن ربي علَـى ِصـراٍط                   * ثُم الَ تُنِظرونِ  

  .]سورة هود) ٥٦-٥٣([ }مستَِقيٍم

كيف أخاف من هذه األصنام التي تعبدونها مـن  : أي ]سورة األنعـام ) ٨١([ }فُ ما َأشْركْتُم وكَيفَ َأخَا { :وقوله
  .]سورة األنعام) ٨١([ }والَ تَخَافُون َأنَّكُم َأشْركْتُم ِباللِّه ما لَم ينَزْل ِبِه علَيكُم سلْطَانًا{ دون اهللا

َأم لَهـم  { : وهذا كقوله تعـالى ،أي حجة: د من السلفوغير واح -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس  
         ْأذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعكَاء شَراء      { :وقوله تعالى  ]سورة الشورى ) ٢١([ }شُرـمِإلَّـا َأس ِهي ِإن

  .]سورة النجم) ٢٣([ }سميتُموها َأنتُم وآباُؤكُم ما َأنزَل اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن

 الـذي   ؟فأي الطائفتين أصوب  : أي ]سورة األنعام ) ٨١( [}فََأي الْفَِريقَيِن َأحقُّ ِباَألمِن ِإن كُنتُم تَعلَمون      { :وقوله
 أيهما أحق باألمن من عذاب اهللا يوم ،عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من ال يضر وال ينفع بال دليل              

  ؟القيامة

 ]سـورة األنعـام   ) ٨٢([ }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون          { : اهللا تعالى  قال

 ال شريك له ولم يشركوا به شيئاً هـم اآلمنـون يـوم القيامـة          ههؤالء الذين أخلصوا العبادة هللا وحد     : أي

  .خرةالمهتدون في الدنيا واآل

قول إبراهيم   تمام   يحتمل أن يكون من    ]سورة األنعام ) ٨٢([ }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْمٍ     { : تعالى قوله
فََأي الْفَِريقَيِن َأحقُّ ِباَألمِن ِإن كُنتُم      { :قال لهم  -صلى اهللا عليه وسلم   -أن إبراهيم   أي   ،-صلى اهللا عليه وسلم   -
 وإن  ]سورة األنعـام  ) ٨٢([ }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْمٍ     { :قالفثم أجاب    ]سورة األنعام ) ٨١([ }علَمونتَ

 القول الذي عليه عامة أهل العلم وهو أن         أي ،تحتمل هذا إال أن غير هذا القول قد يكون أولى منه           اآلية   كانت
صلى - لما قال لهم إبراهيم       وذلك أنه  ، قاله على سبيل الفصل بين الفريقين      ،-عالىتبارك وت -ذلك من قول اهللا     

الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمـن وهـم        { : حكم اهللا بينهم فقال    ، ما قال  -اهللا عليه وسلم  
ونتَدهوهذا مما  ]سورة األنعـام  ) ٨٢([ }مومـن   وله نظائر في القرآن ،يسمونه بالموصول لفظاً المقطوع معنى

 ]سورة يوسـف  ) ٥٢([ }ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيبِ     { :فيما جرى من امرأة العزيز     -عز وجل -ذلك قول اهللا    

عـن    الْحقُّ َأنَاْ راودتُّـه    اآلن حصحص { :هي قالت  ف ،فهذا الكالم يحتمل أن يكون من تمام كالم امرأة العزيز         
يحتمل أن يكـون  فهذا  ]سورة يوسف) ٥٢([ }ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيبِ    { :ثم قالت  ]سورة يوسف ) ٥١([ }نَّفِْسِه

 أكثر مـن    خيانة بالغيب  حصلفقط ولم ت  إنها حصلت مراودة    :  وتقصد به زوجها باعتبار أنها تقول      من كالمها 
ذَِلك ِلـيعلَم َأنِّـي لَـم َأخُنْـه     { :قولهاأرادت بلكن باعتبار أنها  يكون من كالمها أيضاً     يحتمل أن كما أنه    ،لكذ
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 ،ان فـي الـسجن    ك -عليه الصالة والسالم  -هو  ف -صلى اهللا عليه وسلم   -يوسف   ]سورة يوسف ) ٥٢([ }ِبالْغَيِب
َأنَاْ راودتُّه عـن نَّفْـِسِه      { :قالت أمام الناس، ف   نزاهتهلب أبى أن يخرج حتى يظهر صدقه وبراءته و        فحينما طُ 

  اِدِقينالص لَِمن ِإنَّهبِ     { :وعقبت بقولها  ]سورة يوسف ) ٥١([ }وِبالْغَي َأخُنْه َأنِّي لَم لَمعِلي سورة يوسـف  ) ٥٢([ }ذَِلك[ 

  . في غيبتهال أفتري عليهو ال أقول فيه إال الصدق والعدل والحق: تقولنها إأي 

صلى اهللا عليـه  -يوسف كالم من ] سورة يوسف) ٥٢([ }ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب{ : قولهويحتمل أن يكون 
 أنـي  أي  أني لـم أخنـه بالغيـب،       يعني أنا طلبت هذا التحقيق ليعلم العزيز       }ذَِلك{: يقول والمعنى أنه    -وسلم

 ال بـد أن   بل ،أخرج من غير أن تظهر براءتي وينكشف األمر على حقيقته         ن أن   فال يمك السجن بتهمة   دخلت  ُأ

  .على هذا القول يكون من الموصول لفظاً المقطوع معنىو ،يعرف أني لم أخنه بالغيب

َل هو الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وجع      { : في سورة األعراف   -عز وجل -في قول اهللا     ف أنواعذا األسلوب   وه
ِمنْها زوجها ِليسكُن ِإلَيها فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حمالً خَِفيفًا فَمرتْ ِبِه فَلَما َأثْقَلَت دعوا اللّه ربهما لَِئن آتَيتَنَـا                   

   الشَّاِكِرين ِمن اِلحاً لَّنَكُونَنص *     شُر الَ لَهعاِلحاً جا صما آتَاها {: فقوله ]سورة األعراف ) ١٩٠-١٨٩([ }كَاءفَلَمفَلَم
و أ مـن آدم وحـواء  حـصل  إلى ما قبله باعتبار أن هذا اً راجع إما أن يكون   }آتَاهما صاِلحاً جعالَ لَه شُركَاء    

، الذرية وما وقع عندهم من اإلشـراك      وع معنى باعتبار أن الحديث انتقل إلى        من الموصول لفظاً المقط   يكون  
الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْـٍم       { : تعالى هنا في سورة األنعام     قوله ومنه   ،كثيرة في القرآن  ة هذا   مثلوأ

    ونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَِئكعليـه الـصالة   -من قول إبـراهيم   يحتمل أن يكون    فهذا   ]سورة األنعام ) ٨٢([ }ُأو
وهذا هو األقرب وهـو     ،  حكم بين الفريقين  اعتبار أنه   ب -عز وجل -من قول اهللا    يكون  ويحتمل أن    -والسالم

والشنقيطي، وأبعد األقوال أن هذا من قـول الكفـار الـذين            الذي عليه عامة المحققين كابن جرير وابن القيم         
  .ناظرهم إبراهيم كما يقول بعض المفسرين

سورة ) ٨٢([ }ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْمٍ   { :لما نزلت : الق -رضي اهللا تعالى عنه   -روى البخاري عن عبد اهللا      
  .)١(]سورة لقمان) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ : فنزلت؟وأينا لم يظلم نفسه: قال أصحابه ]األنعام

 آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ الَِّذين{ :لما نزلت هذه اآلية   :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن عبد اهللا       
إنه ((: نا لم يظلم نفسه؟ قال    أي،  يا رسول اهللا  : شق ذلك على الناس فقالوا     ]سورة األنعام ) ٨٢([ }ِإيمانَهم ِبظُلْمٍ 

) ١٣([ }ميا بنَي لَا تُشِْرك ِباللَِّه ِإن الشِّرك لَظُلْـم عِظـي          { :ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح        

  .)٢())إنما هو الشرك ]سورة لقمان

سـورة  ) ٨٢([ }ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْـمٍ    { :قوله تعالى حينما استشكلوا    -مرضي اهللا عنه  -هذا وقع للصحابة    

سياق  والنكرة في    ، نكرة في سياق النفي    "لمظُ"ا فهموه من لغتهم وذلك أن لفظة        باعتبار م فقالوا ما قالوا     ]األنعام
بأي نوع من أنواع الظلم سواء كـان         أي ]سورة األنعام ) ٨٢([ }ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْمٍ   { :فقوله،  النفي للعموم 

صـلى  - ولكن بين لهم النبي      ، لغة العرب  ي يفهم من ظاهر الكالم وهو مقتضى       هذا الذ  ،ذلك كبيراً أو صغيراً   

                                                
 ).٢١ص  / ١ج ) (٣٢ (باب ظلم دون ظلم -أخرجه البخاري في كتاب اإليمان  - 1

) ١٢٦٢ص  / ٣ج ) (٣٢٤٦] (سورة لقمان) ١٢([} ولَقَد آتَينَا لُقْمان الِْحكْمةَ َأِن اشْكُر ِللَِّه{ : باب قول اهللا تعالى-أخرجه البخاري في كتاب األنبياء - 2

 .واللفظ ألحمد) ٣٧٨ص  / ١ج ) (٣٥٨٩(وأحمد ) ١١٤ص  / ١ج ) (١٢٤( باب صدق اإليمان وإخالصه -ومسلم في كتاب اإليمان 
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 ، نوع خاص من الظلـم وهـو الـشرك       أنه : أي ، المراد به الخصوص    أن هذا من قبيل العام     -اهللا عليه وسلم  
صلى اهللا عليـه  -هذا من قبيل التفسير النبوي الذي فسر فيه النبي  و -صلى اهللا عليه وسلم   -ففسرها لهم النبي    

 -صلى اهللا عليه وسلم   - والقاعدة أن التفسير إذا ثبت عن النبي         ،فسره بآية لقمان  حيث   ، القرآن بالقرآن  -وسلم

  .فإنه ال يلتفت إلى قول أحد بعده

 ، لآلية -صلى اهللا عليه وسلم   - يتعرض فيه النبي      لم  نوع منه يدخله االجتهاد وهو ما      : نوعان والتفسير النبوي 
صـلى اهللا   - ونوع ال يدخله االجتهاد وهو الذي ذكر فيه النبي            بتفسيره به،  قد يخطئ المفسر وقد يصيب    هذا  ف

 فال مجال للنظر في قـول أحـد         إذا صح   فهذا من أجلى صوره    ، في هذه اآلية   ما اآلية وفسرها ك   -عليه وسلم 
إن تفسير الظلم بالشرك مع لفظ اللـبس فـي          :  وبهذا نعرف جرأة الزمخشري حينما قال عند هذه اآلية         ،سواه

ـ              ف -نسأل اهللا العافية  - اآلية ال يتأتى    وأن  انهو فهم أن اللبس هو مجرد الخلط وأنه ال يجتمع الشرك مع اإليم
 مخـروم  يمكن أن يبقى إيمان      ألنه؛  غير صحيح  وهذا الكالم    ، منه شيئاً  ِق اإليمان ولم يب   أفسدالشرك إذا حدث    

 ]سورة يوسـف  ) ١٠٦([ }وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم مشِْركُون      { :-عز وجل - كما قال اهللا     ال ينفع صاحبه  

فهذا من   ،لكن قد يكون هذا الشرك أو النفاق من النوع األكبر          إيمان ونفاق و ،فيوجد في اإلنسان إيمان وشرك    
  .، واهللا أعلمهذا النوع

ذكـر كالمـاً     ]سورة األنعام ) ٨٢([ }ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلْمٍ   { :قولهفي تفسير    -رحمه اهللا -والحافظ ابن القيم    
لم يظلموا أنفسهم فـإن     : ولم يظلموا أنفسهم؛ ألنه لو قال     : قالما   -صلى اهللا عليه وسلم   -ن النبي   إ: قال ف جيداً
ولبس الشيء بالـشيء تغطيتـه       }ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم  { :ولكن قال  نوع من أنواع الظلم    سيتطرق إلى أي     ذلك

بلَـى  { :-عز وجل- كما قال اهللا ، وال يغطي اإليمان ويحيط به ويلبسه إال الكفر     ،وإحاطته به من جميع جهاته    
الخطيئة التي تحيط باإلنـسان     ف ]سورة البقرة ) ٨١([ }من كَسب سيَئةً وَأحاطَتْ ِبِه خَِطيَئتُه فَُأولَِئك َأصحاب النَّارِ        

هـذا  ف ،-تبارك وتعالى -فال يحيط شيء من الذنوب باإلنسان فيكون هالكاً إال اإلشراك باهللا            ،  إنما هي الشرك  
، ن هذا المعنى متحقق بال مريـة      إ: ، إال أن يقول قائل    غي العدول عنه بحال من األحوال     الذي ال ينب  هو القول   

ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئـك لَهـم      {:  أعني قوله تعالى   داللة على معنى آخر    قد يكون في اآلية أيضاً       لكن
نفي الدنيا   وتحقق الخالص ووجود شيء من األمن لإلنسان      فيما يتعلق بالنجاة     وذلك   ]سورة األنعام ) ٨٢([ }اَألم 

 ال ينتفي عنـه اإليمـان     إذ  جد عنده ذنوب    و ولو المنجي    باإليمان الصحيح  لإلنسانذا يحصل   أن ه وواآلخرة  

 الشرك األكبر فهذا ال يبقـى   أو األكبر أو النفاق األكبر الكفرمنوجد عنده ما يخرم هذا اإليمان بالكلية إال إذا    
 ، لكن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته ويـنقص بنقـصانه           ، النتفاء اإليمان بالكلية    شيء من األمن   عنده

هـذا   لم يخلطوه بظلم ف     بحيث  آمنوا إيماناً بهذه الصفة     هو أنهم  معلق على وصف   فهو    أن لهم األمن   الحكم هنا ف
يوم القيامـة ويزيـد مـن       في الدنيا و  يزيد من أمن اإلنسان     هو   ف ، وينقص بنقصانه  يزيد بزيادة اإليمان   الحكم

 وذلك أن المعاصي والذنوب تؤثر فـي        ،اهتدائه بقدر ما حقق من اإليمان الذي لم يخالطه ظلم ولو بالمعاصي           
يكـون لهـم مـن      و -عز وجـل  -ن يوم القيامة بقدر ما عندهم من تقوى هللا          يمنآالناس يأتون   ف ،أمن اإلنسان 

الذنوب والمعاصي متفرعة   معلوم أن    و ،تقامة على الصراط المستقيم   السء بقدر ما عندهم من اإليمان وا      االهتدا
اإلنسان إذا عمل المعاصـي فإنـه ال يكـون         ف ، كما أن الطاعات متفرعة من شجرة اإليمان       ،من شجرة الكفر  
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أهل الـسنة أن اإليمـان يزيـد بالطاعـة ويـنقص            عقيدة  لكن   الخوارجذلك كما يزعم    خارجاً من اإلسالم ب   
 فالناس يتفاوتون في    ، إيمانه وإذا ازداد من الطاعات ازداد إيمانه       إلنسان المعاصي نقص  إذا عمل ا   ف ،بالمعصية

 ]سورة األنعام ) ٨٢([ }ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون    { :قولهو ،اإليمان وبناء عليه يتفاوتون في األمن واالهتداء      

هتداء إلى معرفـة الـصواب      منه اال االهتداء  و ،اآلخرةتداء في   األمن وااله  في الدنيا و    واالهتداء يشمل األمن 
االهتـداء   و،االهتداء بالتوفيق إلى العمل الصالحو ،االهتداء على خير الخيرينو ،والحق وما اختلف فيه الناس   

  كل هذا من االهتـداء     ،وأن يختم له بذلك    إلى الممات ى الحق   واالهتداء أيضاً إلى الثبات عل    العلم،  العمل ب إلى  

بعد الموت عند سؤال الملكين حينما      ومنه االهتداء    ]سورة الفاتحة ) ٦([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم  {: كما قال تعالى  
اِة الـدنْيا   يثَبتُ اللّه الَِّذين آمنُواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحي       { : وتثبيت كما قال تعالى    يحتاج إلى هداية  فهو  يسأالنه  

 ، واالهتداء إلى الصراط   ، عند الحساب   االهتداء وكذلك ]سورة إبراهيم ) ٢٧([ } ويِضلُّ اللّه الظَّاِلِمين   وِفي اآلِخرةِ 
) ٥-٤([ }لَهمسيهِديِهم ويصِلح با *والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَلَن يِضلَّ َأعمالَهم{ :-عز وجل-ولهذا قال اهللا 

هديهم إلى منازلهم فـي   ويهديهم إلى الجنة وي،إلى الصراط وعلى الصراط يهديهم بعد ما قتلوا: أي ]سورة محمد 
  .اآلخرة في  فهذه هدايات،الجنة

فإنـه يختـل      وأما المشرك أو الكافر أو العاصي      مفي الدنيا بقدر إيمانه   هم األمن   يحصل ل كما أن أهل اإليمان     
تساوره الهموم واألوهام ويعيش في حال مـن         فهو يعيش في قلق و      ولذلك ، إيمانه بقدر ما اختل  ه  أمنه واهتداؤ 

ن النفس  ئ وأما المؤمن فإنه مطم    ،النكد والكدر والتخوف على مستقبله وعلى مستقبل أوالده وال يدري ما ينتابه           
  .في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة، وإن قرير العين

ـ    ، اإلشراك  عنده إذا وجد من اإلنسان   تماماً  ان   ينتفي ة أن األمن واالهتداء   والخالص  واهتدائـه   ه وينقص من أمن
صـلى اهللا  - هذا تفصيل لو قال به قائل فإن ذلك ال يعد تكذيباًَ ورداً لتفـسير النبـي    ،إيمانهمن  نقص  ما   بقدر

  .واهللا تعالى أعلم لآلية، -عليه وسلم

وجهنا حجته عليهم، قال مجاهـد      :  أي ]سورة األنعام ) ٨٣([ }نَا آتَينَاها ِإبراِهيم علَى قَوِمهِ    وِتلْك حجتُ { :وقوله
وكَيفَ َأخَافُ ما َأشْركْتُم والَ تَخَافُون َأنَّكُم َأشْركْتُم ِباللِّه ما لَم ينَـزْل ِبـِه علَـيكُم          { :يعني بذلك قوله  : وغيره

لْطَانًا فََأيِنسقُّ ِباَألمِن َأحسورة األنعام) ٨١([اآلية  } الْفَِريقَي[.  

وكَيفَ َأخَـافُ مـا   {:  يرى أن الحجة التي آتاها اُهللا إبراهيم على قومه هي قوله-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير  
أنتم ما خفتم من اهللا الملـك الجبـار حيـث            :يعني] سورة األنعام ) ٨١([ }َأشْركْتُم والَ تَخَافُون َأنَّكُم َأشْركْتُم ِباللّهِ     

 غاية الجرأة فكيف تريدون مني أن أخاف مـن أصـنام ال تنفـع وال                -عز وجل -أشركتم به واجترأتم عليه     

  .وهذا القول هو الذي مشى عليه كثير من أهل العلم من المفسرين! تضر؟ هذا غير معقول

 مفرد مضاف إلى معرفة وهي الفاعـل        ]سورة األنعام ) ٨٣([ }نَاوِتلْك حجتُ {: إن الحجة في قوله   : ومنهم من قال  
وِإذْ {: -عليه الصالة والـسالم - عن قول إبراهيم  -تبارك وتعالى -إن الحجة هي ما ذكر اهللا       :  فقالوا }حجتُنَا{

-٧٥( [}...فَلَما جن علَيِه اللَّيلُ    *ي ضالٍَل مِبينٍ  قَاَل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ َأصنَاما آِلهةً ِإنِّي َأراك وقَومك فِ          

 على سبيل التنزل فاحتج علـيهم   والشمس هذا ربيقمر اآليات وفيها أنه قال عن الكوكب وال       ]سورة األنعام ) ٧٦

 أوصلته إلى أن يحـتج علـيهم هـي        وهذه المجادلة التي دارت معهم      : حتى بين لهم بطالن معبوداتهم، فقالوا     
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 وهذا الذي رجحه الـشيخ      ]سورة األنعام ) ٨٣([ }وِتلْك حجتُنَا آتَينَاها ِإبراِهيم علَى قَوِمهِ     {: المقصودة بهذه اآلية  
  .-رحمه اهللا تعالى-محمد األمين الشنقيطي 

) ٨١([ }شْركْتُموكَيفَ َأخَافُ ما أَ   { :-صلى اهللا عليه وسلم   -ول إبراهيم   قفوالصواب أن اآلية تحتمل هذا وهذا،       

من األصنام هو أيضاً    بطالن معبوداتهم   المتعلق ببيان    ذاه  الذي قبل  هكالم هو من جملة الحجة، و     ]سورة األنعام 
  .أعلم الحجة المذكورة في اآلية، واهللا احتجاجه عليهم، فهو داخل فيجملة من 

 ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم         الَِّذين آمنُواْ { :وقد صدقه اهللا وحكم له باألمن والهداية فقال       
ونتَدهسورة األنعام) ٨٢([ }م[.  

 }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبـسواْ ِإيمـانَهم ِبظُلْـمٍ   { :وقد صدقه اهللا وحكم له باألمن والهداية فقال      ": ابن كثير  يقول

 ، بـين الفـريقين     والفصل  في الحكم  -عز وجل - هذا من قول اهللا      عدي ابن كثير     أن  معناه "]سورة األنعام ) ٨٢([
ختاره الحافظ ابن القيم والشيخ محمد األمين الشنقيطي وعامـة أهـل            هذا ا  و ،ولعل هذا هو األقرب واهللا أعلم     

 األقوال قول من    بعدذكرنا آنفاً أن أ    و ، وليس من قول إبراهيم    -عز وجل -هذا من قول اهللا     : قالواحيث   ،العلم
  .من قول الكفارإن هذا : قال

 }وِتلْك حجتُنَا آتَينَاها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نَرفَع درجاٍت من نَّشَاء ِإن ربك حِكيم عِلـيم              { :ثم قال بعد ذلك كله    

ه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج بمن يهدي:  أي}عِليم{حكيم في أقواله وأفعاله : أي ]سورة األنعـام  ) ٨٣([
 يٍة حتَّى يرواْ الْعـذَاب    ولَو جاءتْهم كُلُّ آ   * ِإن الَِّذين حقَّتْ علَيِهم كَِلمتُ ربك الَ يْؤِمنُون       { :والبراهين كما قال  

{ :ولهذا قال هاهنا ]سورة يونس) ٩٧-٩٦( [}اَألِليمِليمع ِكيمح كبر سورة األنعام) ٨٣([ }ِإن[.  

ووهبنَا لَه ِإسحقَ ويعقُوب كُال هدينَا ونُوحا هدينَا ِمن قَبُل وِمن ذُريِتِه داوود وسلَيمان وَأيـوب ويوسـفَ                  {
    ِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلكو ونارهى ووسمو *  ِعيسى ويحيا وكَِريزو    اِلِحينالص نكُلٌّ م اسِإلْياِعيَل * ى ومِإسو

      الَِمينلَى الْعلْنَا عفض كُاللُوطًا وو ونُسيو عسالْيو *       منَاهيـدهو منَاهيتَباجو اِنِهمِإخْوو اِتِهميذُرو اِئِهمآب ِمنو
* للِّه يهِدي ِبِه من يشَاء ِمن ِعباِدِه ولَو َأشْركُواْ لَحِبطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُونذَِلك هدى ا* ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم

ـ            واْ ِبهسا لَّيما قَوكَّلْنَا ِبهو ُؤالء فَقَدا هِبه كْفُرةَ فَِإن يوالنُّبو كْمالْحو الِْكتَاب منَاهآتَي الَِّذين لَِئكُأو ا ِبكَـاِفِرين *

          ـالَِمينى ِللْعِإالَّ ِذكْر وه ا ِإنرِه َأجلَيع َألُكُمقُل الَّ َأس اقْتَِده ماهدفَِبه ى اللّهده الَِّذين لَِئكسـورة  ) ٩٠-٨٤([ }ُأو
  .]األنعام

امرأته سـارة   و وأيس هو    ، بعد أن طعن في السن     -عليهما السالم -يذكر تعالى أنه وهب إلبراهيم إسحاق       
 : وقالـت  فتعجبت المرأة من ذلك، فجاءته المالئكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق      ،من الولد 

}           ِجيبع ءذَا لَشَيه خًا ِإنِلي شَيعذَا بهو وزجَأنَاْ عو لَتَى َأَأِلديا وـ       * ي ِه قَالُواْ َأتَعجِبين ِمن َأمِر اللِّه رحمتُ اللّ
      ِجيدم ِميدح ِت ِإنَّهيَل الْبَأه كُملَيع كَاتُهربفبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسالً      ]سورة هود ) ٧٣-٧٢([ }و 

وهذا أكمل في البـشارة      ]سورة الصافات ) ١١٢([ }وبشَّرنَاه ِبِإسحقَ نَِبيا من الصاِلِحين    {: وعقباً كما قال تعالى   
  . في النعمةوأعظم

ويولد لهذا المولـود ولـد فـي        : أي ]سورة هود ) ٧١([ }فَبشَّرنَاها ِبِإسحقَ وِمن وراء ِإسحقَ يعقُوب     {: وقال
ا كان ولـد   ولم، لبقاء النسل والعقب  ؛ فإن الفرح بولد الولد شديد     ،حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده      
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ب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الـذي فيـه اشـتقاق              قيعالشيخ والشيخة قد يتوهم أنه ال       
 وهاجر  ،زح عنهم ن حين اعتزل قومه وتركهم و     -عليه السالم -ازاة إلبراهيم    وكان هذا مج   ،العقب والذرية 

وعشيرته بأوالد صالحين من  عن قومه -عز وجل-من بالدهم ذاهباً إلى عبادة اهللا في األرض فعوضه اهللا 
فَلَما اعتَزلَهم وما يعبدون ِمن دوِن اللَِّه وهبنَا لَه ِإسـحقَ           { : لتقر بهم عينه كما قال تعالى      ؛ دينه صلبه على 

ة سور) ٨٤([ }ووهبنَا لَه ِإسحقَ ويعقُوب كُال هدينَا     { :وقال هاهنا  ]سورة مريم ) ٤٩([ }ويعقُوب وكُلا جعلْنَا نَِبيا   
  .]األنعام

 ووهبنـا لـه ذريـة       ، هديناه كما هـديناه    ،من قبله  :أي ]سورة األنعام ) ٨٤([ }ونُوحا هدينَا ِمن قَبلُ   { :وقوله
  .صالحة

هذا باعتبار   "وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية       " :-صلى اهللا عليه وسلم   -عن يعقوب    قوله
،  فال يقال فيه مثـل هـذا       -كما هو الواقع  -ليه باعتبار أنه اسم أعجمي      ظرنا إ أن يعقوب اسم عربي لكن إذا ن      

أشياء من هذا القبيل في أسماء األنبيـاء  ون يذكرأن المفسرين في كثير من األحيان قد وجد    و ،واهللا تعالى أعلم  
فيهـا  تكلف ي أن  ينبغيوال وفي تعليلها ومعناها وما أشبه ذلك والواقع أنها أعجمية ال تعلل بمثل هذه التعليالت     

لكـن   يقال فيه ذلك  فربما   ،السم آخر  ترجمة هذا االسم عربي   نإ: قيلإن   إال   -واهللا تعالى أعلم  - هذا التكلف 
 لكن قد تكون بصفة في لغـة العجـم   ،وليس يعقوب منهم    إال أربعة  أعجميةألنبياء جميعاً   المعروف أن أسماء ا   

" جيكـو " عنـه    يقولـون بالالتينية  ويعقوب   "جوزيف"ية  األعجميقولون عنه ب   يوسف، ف تختلف عن لغة العرب   

 ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم   - محمـد  ،إن أسماء األنبياء كلها أعجمية إال أربعة: الحاصل أن العلماء يقولون  و
نها أعجمية وأن إ: إذا كانوا يقررون هذا األصل ويقولون     و ،هنا ذكر ثمانية عشر نبياً    و ،وصالح وشعيب وهود  

مـشتركة بـين    ، وأما على قول من يقول بوجود أسـماء          إنه مشتق من العقب   :  فال يقال  ،يعقوب اسم أعجمي  
النكرات كإسـتبرق ومـشكاة       أسماء فيأسماء األنبياء وإنما يقولونه      األعالم ك   فإنهم ال يقولون ذلك في     اللغات

 ولـذلك   ، إشكال فيـه    باالتفاق تقال كما هي في اللغات وهذا ال         فإنها األعالم وبالنسبة ألسماء    ،وما أشبه ذلك  
 ، فهذا موجـود باالتفـاق     ،األعالم نوع من قبيل  : ثالثة أنواع  أجمعوا على أن أسماء األعالم في باب المعرب       

 ونوع ال خالف في أنه غير موجود وهو الكـالم  ،فيه خالفوهذا ونوع من قبيل النكرة مثل إستبرق ومشكاة      
  :هذا قال في المراقي ول، في القرآن كالم مركب أعجمي فال يوجد ،المركب

ــه مثــل إســماعيل   مــا كــان من

ــر  ــاد األكث ــه واعتق ــان من   إن ك
  

  ويوسف قـد جـاء فـي التنزيـل          

ــر  ــي للمنكـ ــشافعي النفـ   والـ
  

 فهذا المعنى من أراد أن يتوسع فيه فلينظر فـي مثـل كتـاب               جرذكره هنا من أن اهللا عوضه لما ها       وأما ما   
 أن من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خيراً          تدور على قضية   ،هذا ذكر أمثلة على      حيث القواعد الحسان البن سعدي   

 من العقب والذرية ما     -عز وجل - فعوضه اهللا    -تبارك وتعالى - فإبراهيم اعتزل قومه وهجرهم في اهللا        ،منه
  .رةيينسيه الوطن والقرابة والعش

ل األرض إال من آمن  فإن اهللا تعالى لما أغرق أه-عليه السالم- أما نوح ،وكل منهما له خصوصية عظيمة
 وأمـا الخليـل   ، فالناس كلهم من ذريتـه ، هم الباقين جعل اهللا ذريته   -هم الذين صحبوه في السفينة    و- به
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وجعلْنَـا ِفـي   { : كما قال تعـالى ، بعده نبياً إال من ذريته -عز وجل - فلم يبعث اهللا     -عليه السالم -إبراهيم  
  الِْكتَابةَ ووِتِه النُّبيلْنَـا ِفـي        { :وقال تعالى ،  ]سورة العنكبوت ) ٢٧( [يةاآل }ذُرعجو اِهيمرِإبا ولْنَا نُوحسَأر لَقَدو

  الِْكتَابةَ ووا النُّبِتِهميِة         { : وقال تعالى  ]سورة الحديد ) ٢٦([ }ذُريِمن ذُر ينالنَِّبي نِهم ملَيع اللَّه مَأنْع الَِّذين لَِئكُأو
آدم وِممن حملْنَا مع نُوٍح وِمن ذُريِة ِإبراِهيم وِإسراِئيَل وِممن هدينَا واجتَبينَا ِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُ الـرحمن            

 : أي ]سـورة األنعـام   ) ٨٤([ }وِمن ذُريِتهِ { :قوله في هذه اآلية الكريمة     ]سورة مريم ) ٥٨([ }خَروا سجدا وبِكيا  

 ألنـه أقـرب     ؛وعـود الـضمير إلـى نـوح        ]سورة األنعام ) ٨٤([ اآلية }داوود وسلَيمان { وهدينا من ذريته  

 اختيار ابن جرير، وعوده إلى إبراهيم؛ ألنه الذي سيق الكـالم مـن               وهو ، ظاهر ال إشكال فيه    ،المذكورين
ية إبراهيم بل هو ابن أخيه ماران بن آزر، اللهم إال أن             حسن لكن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذر         ،أجله
َأم كُنتُم شُهداء ِإذْ حضر يعقُوب الْموتُ ِإذْ قَاَل ِلبِنيِه ما   {: إنه دخل في الذرية تغليباً، وكما قال في قوله        : يقال

        ِإب اِئكآب ِإلَهو كِإلَه دبِدي قَالُواْ نَععِمن ب وندبتَع        ونِلمـسم لَـه ننَحا واِحدا وقَ ِإلَهحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمر{ 

فَـسجد الْمآلِئكَـةُ كُلُّهـم    { : وكما قال في قولـه ، فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغليباً ]سورة البقـرة  ) ١٣٣([
ونعمَأج *    اِجِدينالس عم كُونى َأن يَأب ِليسفدخل إبليس في أمـر المالئكـة   ]سورة الحجـر ) ٣١-٣٠([ }ِإالَّ ِإب 

بالسجود وذُم على المخالفة؛ ألنه كان في تشبه بهم فعومل معالمتهم ودخل معهم تغليباً وإال فهو كان مـن                
  .الجن، وطبيعته من النار والمالئكة من النور

 يحتمـل أن    ]سورة األنعام ) ٨٤([ }يوسفَ وموسى وهارون  وِمن ذُريِتِه داوود وسلَيمان وَأيوب و     { :قوله تعالى 
من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسـف وموسـى وهـارون،          : يكون الضمير عائداً إلى إبراهيم أي     

 وهذا الذي اختاره ابن جرير واختاره الفـراء وابـن   -صلى اهللا عليه وسلم -ويحتمل أن يكون من ذرية نوح       
 لم يكن من ذرية إبراهيم وإنمـا  -عليه الصالة والسالم- منها أن يونس ،واحتجوا لذلك بأمورعطية وجماعة،   

 وهذا معـروف    -عليهما السالم -براهيم  إل هو ابن أخ     -صلى اهللا عليه وسلم   -هو من ذرية نوح وكذلك لوط       
  .فهو ليس من ذريته

صـلى اهللا  -ث عنه هو إبراهيم  بأن المحدإن الضمير يعود إلى إبراهيم كالزجاج أجابوا عن هذا     : والذين قالوا 
 وإن كان نوح هو أقرب مذكور والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لكن السياق إنما هو             ،-عليه وسلم 

 ثم أجـابوا    -جل وعال - وما حصل له من إكرام اهللا        -صلى اهللا عليه وسلم   -في الحديث والثناء على إبراهيم      
   أب، ودليل ذلك قـول يوسـف       :  عمه إبراهيم والعم يقال له     -ى اهللا عليه وسلم   صل-ئك بأن لوط    عن أدلة أوال  

عليـه  - فإسماعيل ]سورة يوسف) ٣٨([ }واتَّبعتُ ِملَّةَ آبآِئي ِإبراِهيم وِإسحقَ ويعقُوب { :-صلى اهللا عليه وسلم   -
الخال والد والعم   : بعض أهل العلم يقول    عمه باالتفاق وليس من أجداده ومع ذلك سماه أباً، و          -الصالة والسالم 

  .)٣())الخالة بمنزلة األم ((: قال-صلى اهللا عليه وسلم-والد، والنبي 

فَسجد الْملَاِئكَـةُ كُلُّهـم     { عن إبليس    -عز وجل -هللا  اهذا مثل قول    : وبعضهم خرج ذلك باعتبار التغليب فقال     
ونعمَأج * ِليسم ]سورة ص ) ٧٤([ }ِإلَّا ِإب            ه األمر إليـه    ع أن إبليس ليس من المالئكة بل هو من الجن لكن توج

                                                
 / ٢ج ) (٢٥٥٢ (بيلته أو نسبهباب كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن وفالن بن فالن وإن لم ينسبه إلى ق -أخرجه البخاري في كتاب الصلح  - 3

  ).٩٦٠ص 
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 }وِمن ذُريِتـهِ  { األقرب أن الضمير في قوله    هم ويتشبه بهم فدخل في هذا األمر، لكن         معهم باعتبار أنه كان مع    

  . واهللا تعالى أعلم-عليه الصالة والسالم- يعود إلى نوح ]سورة األنعام) ٨٤([

  . وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١١(سورة األنعام 

  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  

  .م وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينرب العالمين، وصلى اهللا وسلَّ الحمد هللا

عليهما -ة إبراهيم أو نوح  في ذري-عليه السالم-وفي ذكر عيسى  :-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
إنما  -عليه السالم-ألن عيسى  ؛خر داللة على دخول ولد البنات في ذرية الرجلعلى القول اآل -السالم

  .فإنه ال أب له -عليها السالم-ه  بأم-عليه السالم-ينسب إلى إبراهيم 

 بلغني أنك : يعمر فقال أرسل الحجاج إلى يحيى بن:ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي األسود قالروى 
 وقد قرأته من أوله ، تجده في كتاب اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  تزعم أن الحسن والحسين من ذرية

حتى  ]سورة األنعام) ٨٤([ }وِمن ذُريِتِه داوود وسلَيمان{ : قال أليس تقرأ سورة األنعام؟إلى آخره فلم أجده
 : قال؟عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب  أليس: قال، بلى:قال ]سورة األنعام) ٨٥([ ؟}ويحيى وِعيسى{ بلغ

 فأما إذا أعطى ، فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أوالد البنات فيهم،صدقت
  .الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا، حيمبسم اهللا الرحمن الر

 في النوع د البنات في الذرية يمكن أن يدخل من دخول أوال-رحمه اهللا-فهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
  :المراقيالمعروف عند األصوليين من أنواع داللة المنطوق بما يعرف باإلشارة، وهي كما قال في 

   لمــافــأول إشــارة اللفــظ  
  

  لـم يكـن القـصد لـه قـد علمـا        
  

وإن لم يكن وروده ابتداء : أي ، يستنبط منه ويفهمهلكن ما سيق من أجل تقرير هذا المعنى بمعنى أن الخطاب
، ثم -عليه الصالة والسالم- فيها فضائل إبراهيم -عز وجل-من أجل بيان هذا الحكم، فهذه اآلية ذكر اهللا 

 من ذرية -صلى اهللا عليه وسلم-أن عيسى   الذين أنعم عليهم، وذكر- والسالمعليهم الصالة-ذكر األنبياء 
صلى اهللا -عيسى  و- على القول اآلخر-صلى اهللا عليه وسلم-أو من ذرية نوح  على أحد القولين-إبراهيم 

  .ريق األمعن ط بِس نُوإنما -عليهم الصالة والسالم-ليس له أب يرتبط به نسباً بهؤالء األنبياء  -عليه وسلم

هو وهذا ه من جهة الذكور ومن جهة اإلناث،  كل ما تناسل منايدخل فيهوفالذرية هي ما تناسل من اإلنسان، 
وكُلُواْ واشْربواْ { :-تبارك وتعالى- وذلك كقوله -داللة اإلشارة–يه القرآن بهذا النوع من الداللة الذي دل عل

وسبق الكالم على هذا المثال  ]سورة البقرة) ١٨٧([ }بيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِرحتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَأل
يالي الصيام بعد أن كان أن اآلية سيقت لبيان جواز األكل والشرب والجماع في لذكرنا في سورة البقرة، و

صبح وهو جنب، وال إشكال في ذلك؛ بداللة اإلشارة أنه يجوز لإلنسان أن ي اآلية لكن يستنبط منمحرماً، 
حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن { ألنه إذا جاز له أن يجامع في كل جزٍء من أجزاء الليل

 في داللة دهذا مثاٌل مفر ففمعنى ذلك أنه لن يبقى وقت لالغتسال إال بعد الفجر، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }الْفَجِر
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خرج من آيتين، أو أكثر كما توقد يس، يستخرج من دليٍل واحد ومعنى مثال مفرد أي أن هذا الحكم اإلشارة،
وِفصالُه ِفي { :مع قوله ]سورة األحقاف) ١٥([ }وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُون شَهرا{ :-تبارك وتعالى-سبق في قوله 

ستنبط من في ،شهراً فإنه يبقى للحمل ستة أشهرن من الثالثين ي العامذا خصمتَفإ ]سورة لقمان) ١٤([ }عاميِن
  .هذا من داللة اإلشارة، فاآليتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر

  :هذه اآلية دلت بداللة اإلشارة على أن أوالد البنات من جملة الذرية، وال عبرة بقول الشاعرالخالصة أن و

ــ ــا وبناتُ ابنون ــو أبنائن ــا بن   ن
  

ــاء الرجــال األباعــدوبنــ     هن أبن
  

  .-عز وجل-ل بينه وبين كالم اهللا ضاففهذا قول شاعر ال عبرة به، وال ي

ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن  ]سورة األنعام) ٨٧([ }وِمن آباِئِهم وذُرياِتِهم وِإخْواِنِهم{ :وقوله
ثم  ]سورة األنعام) ٨٧([ }واجتَبينَاهم وهدينَاهم ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم{ : ولهذا قال،الهداية واالجتباء شملهم كلهم

  .]سورة األنعام) ٨٨([ }ذَِلك هدى اللِّه يهِدي ِبِه من يشَاء ِمن ِعباِدِه{ :قال تعالى

عليه الصالة -إلياس  ف-سالمعليهما ال–من جملة األنبياء الذين ذكرهم اهللا تعالى في هذه اآليات إلياس واليسع 
وبعضهم يقول هو من ولد إسحاق،  بعضهم يقول هو من ولد إسماعيللكن  بال شك،  هو من األنبياء-والسالم

صلى اهللا عليه -  محمد لم يكن في عقبه نبي سوى النبي-صلى اهللا عليه وسلم-والمشهور أن إسماعيل 
من ولد إسحاق فهو من جملة أنبياء بني  أي  نونمن سبط يوشع بنإن إلياس بعضهم ولذلك يقول  -وسلم

  .إسرائيل

هو إلياس، وهذا عجيب وغريب غاية الغرابة؛ ألن اهللا : بعضهم يقول ف،)الليسع(أخرى ففي قراءة وأما اليسع 
هو نبي آخر غير إلياس،  ف ذكره بهذا السياق وذكر إلياس فال يمكن أن يكون ذكره مرتين-عز وجل-

وبعضهم دريس، وهذا أيضاً غير صحيح، إن إلياس هو إ: احب إلياس، وبعضهم يقولوبعضهم يقول هو ص
وبعضهم اً، نبيخضر مختلف فيه هل هو نبي أو ليس  إلياس هو الخضر وهذا غير صحيح أيضاً، وال:يقول
  . أيضاًاليسع هو الخضر، وهذا كله غير صحيح: يقول

وليس عندنا  -عليهم الصالة والسالم-من األنبياء  -عليهما الصالة والسالم- واليسع فالحاصل أن إلياس
 من اليسو من األنبياء قطعاً، ا، فاهللا تعالى أعلم، لكنهماوما يتعلق بهما وحياتهمهما اصيل كثيرة عن نسبتف

هؤالء ذكرهم اهللا ف؛  الو فإنه مختلف فيه هل هو من األنبياء أفي الخضر هو الحال كما المشكوك في نبوتهم
 }ُأولَِئك الَِّذين هدى اللّه فَِبهداهم اقْتَِده{ :-صلى اهللا عليه وسلم- للنبي  اهللا تعالىقالقد نبياء، وفي سياق األ

  .واهللا تعالى أعلم، أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة وذلك يرجع إلى جميعهموأخبر  ]سورة األنعام) ٩٠([

إنما حصل لهم ذلك بتوفيق  ]سورة األنعام) ٨٨([ }ِه من يشَاء ِمن ِعباِدِهذَِلك هدى اللِّه يهِدي ِب{ :ثم قال تعالى
  .]سورة األنعام) ٨٨([ }ولَو َأشْركُواْ لَحِبطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون{ اهللا وهدايته إياهم

إمكانات وذكاء وصالح در و اإلنسان من قُعليه كتسب مهما كانال تُ هي منحة إلهية -كما هو معلوم-النبوة 
فهي منحة ، ن النبوة مكتسبةإ: خالفاً للفالسفة الذين يقولونعتقد سواه  الذي ال يجوز أن ي هوهذاو، وتقوى
 لمن شاء من عباده ممن يعلم أنهم -عز وجل- يمنحها اهللا ، فعقيدة المسلمين تقوم على أن النبوةإلهية

  .]سورة القصص) ٦٨([ } ما يشَاء ويخْتَاروربك يخْلُقُ{ :، قال تعالىيصلحون لذلك
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 وهو ال  على شرطحكم معلقهذا  ]سورة األنعام) ٨٨([ }ولَو َأشْركُواْ لَحِبطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون{ :قوله تعالى
كما   أن المعلق على شرط ال يقتضي ذلك وقوعه أو جواز حصوله، أييقتضي الوقوع، وهذه قاعدة معروفة

وال يمكن أن يكون : أي ]سورة الزخرف) ٨١([ }قُْل ِإن كَان ِللرحمِن ولَد فََأنَا َأوُل الْعاِبِدين{ :في قوله تعالى
حاشاهم من الشرك، يعني  ]سورة األنعام) ٨٨([ }ولَو َأشْركُواْ لَحِبطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون{ :للرحمن ولد، وهنا

عليهم -لبيان حكٍم وهو أن هؤالء األنبياء ذكر جواز الحصول وإنما ال يقتضي هذا التعليق ود أن صفالمق
لو وقع منهم الشرك واصطفائهم  -تبارك وتعالى-على منزلتهم وشرفهم وقربهم من اهللا  -الصالة والسالم

  .نهم األعمال الصالحة التي عملوها، فكيف بغيرهم؟ فهو تحذير من اإلشراكلحبطت ع

}لُونمعا كَانُواْ يم منْهِبطَ عكُواْ لَحَأشْر لَوتشديد ألمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم  ]سورة األنعام) ٨٨([ }و
سورة ) ٦٥([ يةاآل }ولَقَد ُأوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن َأشْركْتَ لَيحبطَن عملُك{ :لمالبسته كقوله تعالى

 }قُْل ِإن كَان ِللرحمِن ولَد فََأنَا َأوُل الْعاِبِدين{ :الوقوع كقوله وهذا شرط والشرط ال يقتضي جواز ]الزمر

 ]األنبياءسورة ) ١٧([ }لَو َأردنَا َأن نَّتَِّخذَ لَهوا لَّاتَّخَذْنَاه ِمن لَّدنَّا ِإن كُنَّا فَاِعِلين{ :وكقوله ]سورة الزخرف) ٨١([

سورة ) ٤([ }لَو َأراد اللَّه َأن يتَِّخذَ ولَدا لَّاصطَفَى ِمما يخْلُقُ ما يشَاء سبحانَه هو اللَّه الْواِحد الْقَهار{ :وكقوله
  .]الزمر

 بذلك رحمة مأنعمنا عليه: أي ]سورة األنعام) ٨٩([ }ُأولَِئك الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ{ :وقوله تعالى
  . منا بالخليقةللعباد بهم ولطفاً

وقد أنزل ، جنس الكتابالمراد بالكتاب هنا  ]سورة األنعام) ٨٩([ }آتَينَاهم الِْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ{ : تعالىقولي
 بأنه -رحمه اهللا-كم ففسره كبير المفسرين ابن جرير وأما الح والقرآن،  منه التوراة واإلنجيل-عز وجل-اهللا 

  .الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من األحكام

 على هذه األشياء  ويحتمل أن يكون الضمير عائداً،بالنبوة: أي ]سورة األنعام) ٨٩([ }فَِإن يكْفُر ِبها هُؤالء{

  .الثالثة الكتاب والحكم والنبوة

 كوسعيد بن المسيب والضحا -مارضي اهللا تعالى عنه- قاله ابن عباس ،مكةيعني أهل  }هُؤالء{ :وقوله
  .وقتادة والسدي وغير واحد

فَقَد { يعني من مشركي قومك ]سورة األنعام) ٨٩([ }فَِإن يكْفُر ِبها هُؤالء{ :، فقولهمكية -كما سبق-السورة 
ما قَوكَّلْنَا ِبهوا ِبكَاِفِرينواْ ِبهسسورة األنعام) ٨٩([ }ا لَّي[.  

ويدخل فيه تبعاً : أي فيمن كفر من قومه أصالً، وقال حمله على هذا المعنى -رحمه اهللا-والحافظ ابن القيم 
  .كل من كفر

}ما قَوكَّلْنَا ِبهو فَقَدا ِبكَاِفِرينواْ ِبهسمن كفر بها من قريش  إن يكفر بهذه النعم: أي ]سورة األنعام) ٨٩([ }ا لَّي
 المهاجرين : آخرين أيوعجم ومليين وكتابيين فقد وكلنا بها قوماً وغيرهم من سائر أهل األرض من عرب

  .واألنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة

لناهم هذه الرسالة واألمانة وكلنا بها قوماً أي ألزمنا باإليمان بها وكلفنا ذلك وحم }افَقَد وكَّلْنَا ِبها قَوم{ :قوله
 فقاموا بها خير قيام، وحملوها للناس، ودعوا إليها، ونافحوا عنها، وذبوا عنها غاية الذب، وجاهدوا التبعةو
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ذلك منهم من القيام في سبيل ذلك غاية المجاهدة، وهجروا في ذلك القريب والبعيد من أجل ما يعتقدون، فكان 
  .ء الذين كفروا بهابحق هذه النعمة على الوجه المطلوب ومعرفة حقها وقدرها، بخالف هؤال

 ]سورة األنعام) ٨٩([ }ا لَّيسواْ ِبها ِبكَاِفِرينفَقَد وكَّلْنَا ِبها قَوم{:  بقوله إليهم-عز وجل-وهؤالء الذين أشار اهللا 

 حسن، وبعضهم يقول هم األنبياء باعهم إلى يوم القيامة، وهذا وجه وأتهم المهاجرون واألنصار :قال

إن كفرتم بها أيها يعني  ]سورة األنعام) ٨٩([ }ا لَّيسواْ ِبها ِبكَاِفِرينفَقَد وكَّلْنَا ِبها قَوم{ : قوله، أي أنالمذكورون
 وهذا هو اختيار كبير المفسرين -تبارك وتعالى- اهللا المشركون فقد وكلنا بها قوماً وهم هؤالء الذين عدهم

  .-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري 

وال يخص ذلك بالمهاجرين   هم الصحابة: وهذا في غاية البعد، وبعضهم يقول،م المالئكةه: وبعضهم يقول
رجع إلى قول ابن كثير على هي في كل مؤمن، وهذا ي وبعضهم يقول -مرضي اهللا تعالى عنه-واألنصار 

  . إلى يوم القيامةهم المهاجرون واألنصار ومن تبعهم:  قالكل حال حيث

 األوس والخزرج،  من فآمن بها أهل المدينة بمعنى أنه قد كفر بها أهل مكة،وبعضهم يخص ذلك باألنصار
  . إليهم-صلى اهللا عليه وسلم-وانتقل النبي 

من أنها في األنبياء الذين -  ابن جرير ما ذكره كبير المفسرين يرى أن-رحمه اهللا-ومثل الحافظ ابن القيم 
عز -ن أهل اإليمان، فيدخل فيه من قام بدين اهللا يدخل فيه من تبعهم م  صحيح و-عز وجل-ذكرهم اهللا 

رضي اهللا - ونصره ودعا إليه وذب عنه، وأولى من يدخل بذلك الوصف هم المهاجرون واألنصار -وجل
 في هذا  كالم جيد-رحمه اهللا- داخلون في ذلك تبعاً، والبن القيم وسائر أهل اإليمان -م وأرضاهمتعالى عنه
  . يحسن قراءتهالمعنى لعله

  :-رحمه اهللا-قال ابن القيم 

ن هؤالء وإن ضيعوها ولم أ و،حفظها وأنه ال ضيعة عليهابية إشارة وبشارة فإن تحت هذه اآلوأيضاً "
ر هؤالء بها ال يضيعها وال  فكفْ، غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنهايقبلوها فإن لها قوماً

 فتأمل شرف هذا المعنى وجاللته وما تضمنه من ، سواهمومستحقاً هالًأ فإن لها ،يذهبها وال يضرها شيئاً
وما تحته من تنبيههم على محبته لهم إلى قبولها، ليها والمسارعة إتحريض عباده المؤمنين على المبادرة 

 الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المباالة واالحتفال معدائهأوإيثاره إياهم بهذه النعمة على 
قُْل آِمنُواْ ِبِه { : كما قال تعالى،تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثيرلم ن إبهم وإنكم و

ن ربنَا ِإن ويقُولُون سبحا* َأو الَ تُْؤِمنُواْ ِإن الَِّذين ُأوتُواْ الِْعلْم ِمن قَبِلِه ِإذَا يتْلَى علَيِهم يِخرون ِلَألذْقَاِن سجدا
  .]سورة اإلسراء) ١٠٨-١٠٧([ }كَان وعد ربنَا لَمفْعوالً

مري أ ويعصوا ين يكفر هؤالء نعمإ :ليهم وقالإمره فنظر أه وخالفوا عصو وإذا كان للملك عبيد قد
فإن عبيده  دون حقيؤمري وتحفظون عهدي وتأنتم تطيعون أ سواهم وهم  عهدي فإن لي عبيداًاويضيعو

 لهم المزيد من نفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجباًألمطيعين يجدون في ا
ما توكيلهم أ و،مر يشهد به الحس والعيانأ وهذا ،القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم

ا والنصيحة لها كما يوكل يمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنهبها فهو يتضمن توفيقهم لإل
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 ]سورة األنعام) ٨٩([ }وكَّلْنَا{ـولى متعلقة ب األ}اهِب{ و،الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه

 ،لتأكيد النفي ]سورة األنعام) ٨٩([ }ِبكَاِفِرين{والباء في  ،]سورة األنعام) ٨٩([ }ِبكَاِفِرين{ الثانية متعلقة }اهِب{و
 ال : قلت؟نه وكيل اهللا بهذا المعنى كما يقال ولي اهللاإلين كَّوحد هؤالء المن يقال ألأ فهل يصح :فإن قلت

طالق فعل إنه ال يلزم من أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أيلزم من إطالق فعل التوكل المقيد بأمر ما 
  .]سورة األعراف) ١٢٩([ } اَألرِضويستَخِْلفَكُم ِفي{:  لقوله؛ خليفة اهللا:قالين أاالستخالف المقيد 

وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي الَْأرِض كَما استَخْلَفَ الَِّذين ِمن { :وقوله
ِلِهمنه استخالف أل؛ اهللانه خليفة إن يقال لكل منهم أفال يوجب هذا االستخالف  ]سورة النــور) ٥٥([ }قَب
  .مقيد

   ولكني خليفة رسول اهللا ، لست بخليفة اهللا: قال،يا خليفة اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-ولما قيل للصديق 

  .وحسبي ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-

ن أ والمقصود ]سورة األنعام) ٨٩([ }فَقَد وكَّلْنَا ِبها قَوما{ : هو وكيل بذلك كما قال تعالى:ن يقالأولكن يسوغ 
 لتحريف الغالين وانتحال  عنها ونفياًعدائها وذباً أل وجهاداً وعمالً علماًهذا التوكيل خاص بمن قام به

 فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص ال توكيل حاجة كما يوكل يضاًأ و،المبطلين وتأويل الجاهلين
سورة ) ٨٩([ }فَقَد وكَّلْنَا ِبها قَوما{ : السلف ولهذا قال بعض،ليهإالرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة 

وهذا بخالف اشتقاق ولي اهللا اهللا، نه وكيل إ فلهذا ال يقال لمن رزقها ورحم بها  رزقناها قوماً:يقول ]األنعام
 اًواهللا تعالى يوالي عبده إحسانوليه،  :اهللا وحبيبه يقال  فكما يقال عبد،نها المحبة والقربإمن المواالة ف

 ، لذل العبد وحاجته؛ فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بمواالته، بخالف المخلوقة له ورحمليه وجبراًإ
  . من ذل وال حاجةحداًأما العزيز الغني فال يوالي أو

ِك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ وكَبره وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتَِّخذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شَِريك ِفي الْملْ{ :قال تعالى
ثبت في أ و،ن يكون له ولي من الذلأ بل نفى  مطلقاً عاماًفلم ينف الولي نفياً ]سورة اإلسراء) ١١١([ }تَكِْبيرا

، ]سورة يونس) ٦٢([ }يحزنُونلَيِهم والَ هم َأال ِإن َأوِلياء اللِّه الَ خَوفٌ ع{ :ولياء بقولهأن له أموضع آخر 
والمواالة المنفية  فهذا مواالة رحمة وإحسان وجبر ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }اللّه وِلي الَِّذين آمنُواْ{ :وقوله

  .مواالة حاجة وذّل

 أثر ذلك شأن خليله ينعام أعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله ذكر ف سورة األيولما ذكر سبحانه ف
ظهار دين اهللا إ ي وما حاج به قومه ف،رضوات واألاراه من ملكوت السمأوما  -عليه السالم-براهيم إ

فَِإن يكْفُر ِبها { : ثم قال،نبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة ثم ذكر األ،وتوحيده
ما قَوكَّلْنَا ِبهو ُؤالء فَقَدا ِبكَهواْ ِبهسا لَّيرض  األيفأخبر أنه سبحانه كما جعل ف ]سورة األنعام) ٨٩([ }اِفِرين

من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما 
تبع الحق أهواء اال فلو إ والسفلى وي وبهذا تماسك العالم العلو،كذبوا به ويحفظ من حرماته ما أضاعوه

 ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم ،رض ومن فيهن ولخرب العالموات واألائه لفسدت السمأعدا
سباب  فال يبقى لتلك األ، كالمه وبيته ودينه والقائمون بهي وه،رض له من األةسباب الممسكرفع األ
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 يف واسم الصبور فوصا األيلحليم أدخل ف كان اسم او ول،المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها
  .انتهى" ...فعالاأل

ي ملكته وأن من أراد أن ينم: في كتب التفسير، ولذلك نقول وال تكاد تجد مثله  في غاية النفاسةهذا الكالم
كالم الشيخ محمد األمين ع مداركه في التفسير فينبغي أن يدمن قراءة كالم شيخ اإلسالم وكالم ابن القيم، ويوس

 يكثر  بل عليه أن-رحمهم اهللا جميعاً– عن تفسير ابن كثيرطبري، وال يستغني  ابن جرير الوتفسيرالشنقيطي 
  .هذه الكتب القراءة في من

}ا ِبكَاِفِرينواْ ِبهسبل  واحداً وال يردون منها حرفاً،ال يجحدون منها شيئاً: أي ]سورة األنعام) ٨٩([ }لَّي 
  .ه وكرمه وإحسانهاهللا منهم بمنِّ جعلنا ،يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها

يعني  ]سورة األنعام) ٨٩([ }ُأولَِئك{ :-صلى اهللا عليه وسلم-  عبده ورسوله محمداًثم قال تعالى مخاطباً
) ٩٠([ }الَِّذين هدى اللّه{ باء والذرية واإلخوان وهم األشباهأضيف إليهم من اآل األنبياء المذكورين مع من

  .هم أهل الهدى ال غيرهم: أي ]سورة األنعام

وِمن آباِئِهم { : تعالى بذلك قولهيعني" باء والذرية واإلخوان وهم األشباهأضيف إليهم من اآل مع من: "قوله
اِنِهمِإخْوو اِتِهميذُركما هو أحد   بهمغيرهم هم إخوان للمتشبهب المتشبهونأو  األشباهف ]سورة األنعام) ٨٧([ }و

يعني أشباه : قيلحيث  ]سورة اإلسراء) ٢٧([ }ِإن الْمبذِِّرين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِن{ :وله تعالىفي ق المعاني
اشترك معه في عه واقتفى أثره أو كل من سار على سنة غيره واتبوألنهم تشبهوا بهم في هذا،  الشياطين؛

  .فإنه يقال له ذلك، واهللا أعلمالعاقبة 

 - صلى اهللا عليه وسلم- للرسول  وإذا كان هذا أمراً، واتبعاقتِد: أي ]سورة األنعام) ٩٠([ }قْتَِدهفَِبهداهم ا{

له فيما يشرعه ويأمرهم بهفأمته تبع .  

 : فقال؟سجدة" ص "أفي -مارضي اهللا تعالى عنه- سأل ابن عباس أن مجاهداً يةالبخاري عند هذه اآلروى 

 ]سورة األنعام) ٩٠([ }فَِبهداهم اقْتَِده{ :إلى قوله ]سورة األنعام) ٨٤([ }سحقَ ويعقُوبووهبنَا لَه ِإ{:  ثم تال،نعم

 ممن -صلى اهللا عليه وسلم- نبيكم : البن عباس فقال:قلت: في رواية عن مجاهد زاد ، هو منهم:ثم قال
  .)١(أمر أن يقتدي بهم

   هذا جاء عن النبي ف -صلى اهللا عليه وسلم-ها النبي  فسجد،سجدها -صلى اهللا عليه وسلم-بمعنى أن داود 

  .-عليه الصالة والسالم-فيقال يفعل اتباعاً للنبي  -صلى اهللا عليه وسلم-

 وطاعته -عز وجل-عبادة اهللا  حمل ذلك على بعض أهل العلم ]سورة األنعام) ٩٠([ }فَِبهداهم اقْتَِده{ :وقوله
  .لكواالستقامة على دينه وما أشبه ذ

ن ان مشهور قوال فيها على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وهذه المسألةوبعضهم يحتج بهذه اآلية
 لنا إال ما ورد في شرعنا ليس بشرع: هو شرع لنا ما لم ينسخ، وبعضهم يقول: ألهل العلم، منهم من يقول

  ".ص"من موافقته وتقريره مثل سجدة 

                                     
 ).١٦٩٥ص  / ٤ج ) (٤٣٥٦(باب تفسير سورة األنعام –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 1
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بناء و وليس من اتباع شرع من قبلنا، -صلى اهللا عليه وسلم- االتباع للنبي والواقع أن هذا يكون من قبيل
 }خَرقَها{ :-تبارك وتعالى- في قوله مما ورد في قصص األنبياء، فعلى هذا استنبط العلماء أشياء كثيرة

  .باقي أو الفساد البعض إلبقاء واستصالح الكليؤخذ منه جواز إ: لخضر، قالواا: أي ]سورة الكهف) ٧١([

 ثم بين ذلك وعلله بأن الغالم له أبوان على اإليمان ]سورة الكهف) ٧٤([ }فَقَتَلَه{ :في قتل الغالمفي قوله تعالى و

 بمعنى ل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه،نا هفه ]سورة الكهف) ٨٠([ }فَخَِشينَا َأن يرِهقَهما طُغْيانًا وكُفْرا{ :قالف
فهل يحكم عليه بناء على هذه المعلومات التي  وسارق وفاجر ئأن هذا اإلنسان سي يعرف  إذا كان القاضيأن

  ؟يسمع البينات وكالم الشهود، ثم يحكم بناء على ما يسمع أن البد وعنده أ
رعنا جاء في شإن ، وهذا ال إشكال في أنه يعمل به شرع من قبلنا ف جاء في شرعنا ما يوافقإنعلى كل حال 

هل يعمل  نا ما يوافقه أو يخالفهع، لكن يبقى النظر فيما لم يأت في شرأنه ال يعمل به إشكال هذا الفما يخالفه 
   ال؟و أبه

ال أطلب منكم على إبالغي إياكم هذا القرآن : أي ]سورة األنعام) ٩٠([ }قُل الَّ َأسَألُكُم علَيِه َأجرا{ :وقوله تعالى
  . وال أريد منكم شيئاً، أي أجرة،أجراً

 ال يأخذون أجراً  بعدهفكذلك الدعاة من -صلى اهللا عليه وسلم-إذا كان هذا قاله اهللا لنبيه أنه  يؤخذ منه هذا

قُْل ما سَألْتُكُم من { : عمالً بقوله تعالى وما يقدمونه للناس، ال مباشرةً وال بطريٍق غير مباشرعلى دعوتهم
 على ذلك، فالداعية  مقابالً المدعوين يطلب منس مجاناً دون أنالدعوة تقدم وتبذل للناف ]سورة سبأ) ٤٧([ }َأجٍر

وال يأخذ على ونه، ال ينتظر من الناس شيئاً، ئ ينبغي أن يكون أمره هللا في كل ش-تبارك وتعالى-إلى اهللا 
بطريق غير مباشر كأن يكلف الناس أشياء تحتاج إلى  على هذا وال دعوته أجراً ال مباشرةً بأن يطلب مقابالً

  يليق، وكذلكال فهذا ،نفقات وما أشبه ذلك من أجل أن يتفضل عليهم بدرٍس أو محاضرٍة أو دورة أو نحو هذا

إذا ، وئاًشيعليهم  يشترط ، أويطلب منهم شيئاًأن ال ينبغي أيضاً حينما يذهب معهم في حٍج أو نحو ذلك األمر 
  .بحاٍل من األحوال  شيئاً ال يليق به أن يأخذهعطيُأ

 ؛ فذلك يؤدي إلى أن تنطفئ نور الكلمةع ما يبذله ويقدمه من محاضرات وأشرطةي أن يبال يصلحأيضاً وهكذا 

فالدعوة تبذل  -نسأل اهللا العافية- فم اإلنسان وال أثر لها وال نفعويذهب أثرها وتبقى الكلمات ميتة تخرج من 
 يتكلم  بمعنى أنهأن يقبر وهو حي، وذلك بيةوإال فإن هذا يعني نهاية الداع ال يؤخذ عليها مقابل للناس مجاناً

  .لك، نسأل اهللا العافيةذ مهما تأول في  وال يكون فيه بركة وال نفعال يجاوز األسماعويلقي، لكن كالمه 

}الَِمينى ِللْعِإالَّ ِذكْر وه يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي : أي ]سورة األنعام) ٩٠([ }ِإن
  .لرشاد ومن الكفر إلى اإليمانإلى ا

وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدِرِه ِإذْ قَالُواْ ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى {
 تُخْفُونا وونَهدتُب اِطيسقَر لُونَهعى لِّلنَّاِس تَجدها ونُور ثُم قُِل اللّه اُؤكُمالَ آبو واْ َأنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَِثير

ونبلْعي ِضِهمِفي خَو مها * ذَرلَهوح نمى والْقُر ُأم ِلتُنِذرِه ويدي نيقُ الَِّذي بدصم كاربم لْنَاهَأنز ذَا ِكتَابهو
ي الَِّذينواِفظُونحي الَِتِهملَى صع مهِبِه و ْؤِمنُونِة يِباآلِخر سورة األنعام) ٩٢-٩١([ }ْؤِمنُون[.  
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رضي اهللا تعالى - قال ابن عباس ،يقول اهللا تعالى وما عظموا اهللا حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم
قَالُواْ ما َأنزَل اللّه { فة من اليهودوقيل نزلت في طائ، نزلت في قريش: ومجاهد وعبد اهللا بن كثير -ماعنه

َأكَان ِللنَّاِس عجبا َأن َأوحينَا ِإلَى رجٍل منْهم َأن َأنِذِر { :كما قال ]سورة األنعام) ٩١([ }علَى بشٍَر من شَيٍء
سورة يونس) ٢([ }النَّاس[.  

ما َأنزَل اللّه { : ألنهم قالوا؛ما عظموه حق تعظيه: أي ]سورة األنعام) ٩١([ }وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدِرِه{ :قوله
 حق المعرفة وعرف حكمته وكمال عدله -عز وجل-فمن عرف اهللا  ]سورة األنعام) ٩١([ }علَى بشٍَر من شَيٍء

 أن يرسل  حكيم في غاية الحكمة، وأن مقتضى عدله-تبارك وتعالى- فإنه يحكم بأن اهللا -سبحانه وتعالى-
  . رحمته بالخلقل وهذا أيضاً من كما، وأن ينزل الكتب-عليهم الصالة والسالم-الرسل 

من  ]سورة األنعام) ٩١([ }وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدِرِه ِإذْ قَالُواْ ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء{ : تعالىقولي
  قال هذه، وأن السورة نزلت جملة واحدة،سابق كان في المشركيننظر إلى أن السورة مكية وأن السياق ال

، قاله لهذا السبب -رحمه اهللا-وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،  في المشركين من قريشاآلية
  .واهللا تعالى أعلم

من  -ماعنهرضي اهللا -جاء عن ابن عباس  ده سبب النزول الذيي وهذا يؤ،نها في اليهودإ والقول اآلخر
ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر { : وفيه أن اليهود قالوا-إلسناد إسناد جيداعرفنا أن هذا قد و- طريق ابن أبي طلحة

قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا وهدى لِّلنَّاِس { :فأنزل اهللا ]سورة األنعام) ٩١([ }من شَيٍء
نزلت بسبب قول كون  فكيف ت،هذا القول يشكل عليه أن السورة مكيةو ]سورة األنعام) ٩١([ }ه قَراِطيستَجعلُونَ
تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون {: كما أن القول بأنها نزلت في المشركين يشكل عليه ما ذكر بعده ؟اليهود
  . قريشوذا هم اليهود قطعاً وليس مشركفعل ه ذيفال ]سورة األنعام) ٩١([ }كَِثيرا

نظراً إنها مدنية : وقال أهل العلم استثنى بعض اآليات بعضأن  ر بما ذكرناه في أول السورةيذكِّكله هذا و
  .اآلية قد تنزل مرتينن إ -أيضاًسبق كما -أنه يمكن أن يقال   كمالمثل هذا

 هعلى هذف )لونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراًيجع(األخرى قراءة الكان يقرأ ب -رحمه اهللا-وابن جرير 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس (: هكذا عن اليهودكون السياق حكاية القراءة ي

أن عرفنا قد  لكن ،دون إشكالاآلية نازلة في المشركين وعلى هذه القراءة تكون  )يجعلونه قراطيس يبدونها
  .تين أو اآليات المتعددةي قراءة فهما بمنزلة اآل أكثر منيةآلإذا كان ل ف تعدد اآلياتل منزلةالقراءات ينزتعدد 

قاله المشركون  أي ،مه يرى أن هذه اآلية في كل من قال ذلك في ظاهر كال-رحمه اهللا-ابن القيم فإن ولهذا 
  .يدخل فيه هؤالء وهؤالء فوقاله اليهود

 ]سورة األنعام) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيرا{ :قولهعن اإلشكال في  -رحمه اهللا-وأجاب 

استطرد من شيء إلى نظيره قضية حيث إليضاح  هذا  ذكر تعالى، أي أن اهللابأن هذا من باب االستطراد
سورة ) ٩١([ }ِذي جاء ِبِه موسىمن َأنزَل الِْكتَاب الَّ{: قولهإذا كان: قال بمعنى أنه ،وما أشبه ذلكوشبيهه 

،  ألنهم قد ال ينكرون أن اهللا أنزل على موسى كتاباً؛رد عليهم بهذافمعنى ذلك أنه في المشركين  ]األنعام
قُْل من َأنزَل الِْكتَاب { : فقال به وما يسلمونهاحتج عليهم بما يعرفونهو  ف،هذان من قريش يعرفون فالمشركو
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المعنى وعلى فرض أنهم ال يؤمنون بهذا أو ال يرفعون له رأساً ف ،]سورة األنعام) ٩١([ } موسىالَِّذي جاء ِبِه
 عليهم- ويعرفون الكتب واألنبياء سألوا أهل الكتاب الذين لهم رسوخ في هذاا ف أنتم جهلة: لهميقولأنه 

 استطرد في ذكر اليهود ثم ]سورة األنعام) ٩١([ ؟}من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى{ -الصالة والسالم

  .قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً  اليهودهاأي تجعلونه: فقال

ولَقَد خَلَقْنَا { :قوله تعالى ومنه موجود في القرآناألسلوب من الكالم هذا إن : -رحمه اهللا– ابن القيم قالو
عن في هذه اآلية الكالم ف -صلى اهللا عليه وسلم-آدم أي  ]منونسورة المؤ) ١٢([ }الِْإنسان ِمن سلَالٍَة من ِطيٍن

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ِفي قَراٍر مِكيٍن{ : قال ثم،أصل الخلقالذي هو آدم 
صلى -دم آليس فالمقصود هنا  ]سورة المؤمنون) ١٤-١٣([ }ِعظَام لَحما فَكَسونَا الْمضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ ِعظَاما

هو الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة { :آية األعراف يقال في مثل ذلكبإنما المقصود ذريته، وو -اهللا عليه وسلم
ما حا تَغَشَّاها فَلَمهِإلَي كُنسا ِليهجوا زَل ِمنْهعجو ا لَِئنمهبر ا اللّهوعا َأثْقَلَت دتْ ِبِه فَلَمرالً خَِفيفًا فَمملَتْ ح

الشَّاِكِرين ِمن اِلحاً لَّنَكُونَنتَنَا صاِلحاً* آتَيا صما آتَاهفالحديث في البداية عن ]سورة األعراف) ١٩٠-١٨٩([ }فَلَم 
 }فَلَما آتَاهما صاِلحاً جعالَ لَه شُركَاء ِفيما آتَاهما{ :لكن قوله تعالى -عليه الصالة والسالم–أصل الخلق آدم 

  . آدم وليس المراد آدم نفسهذريةنا بدأ يتحدث عن ه ف]سورة األعراف) ١٩٠([

رض لَيقُولُن خَلَقَهن ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت والَْأ{:  االستطراد الذي يشبه هذا قوله تعالىةومن أمثل
ِليمالْع ِزيز{ : فقالثم استطرد في ذكر صفته ]سورة الزخرف) ٩([ }الْع َل لَكُمعجا ودهم ضالَْأر َل لَكُمعالَِّذي ج

ذكر صفة هذا  يحتج عليهم بفكان يسألهم من خلق السماوات واألرض ثم ]سورة الزخرف) ١٠([ }ِفيها سبلًا
يدخل فيها أهل اإلشراك ويدخل آية األنعام أن  يرى الحافظ ابن القيموالخالصة أن  -سبحانه وتعالى-الق الخ

  .فيها اليهود

قُل لَّو كَان * وما منَع النَّاس َأن يْؤِمنُواْ ِإذْ جاءهم الْهدى ِإالَّ َأن قَالُواْ َأبعثَ اللّه بشَرا رسوالً{ :وكقوله تعالى
وقال  ]سورة اإلسراء) ٩٥-٩٤([ }علَيِهم من السماء ملَكًا رسوالً ون مطْمِئنِّين لَنَزلْنَاِفي اَألرِض مآلِئكَةٌ يمشُ

  .]امسورة األنع) ٩١([ }وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدِرِه ِإذْ قَالُواْ ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء{ :هنااه

قل يا :  أي]سورة األنعام) ٩١([ }نُورا وهدى لِّلنَّاِس قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى{ :قال اهللا تعالى
جزئية  محمد لهؤالء المنكرين إلنزال شيء من الكتب من عند اهللا في جواب سلبهم العام بإثبات قضية

أن  وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد ]سورة األنعام) ٩١([ }الَِّذي جاء ِبِه موسىمن َأنزَل الِْكتَاب { :موجبة
ليستضاء بها في كشف : أي ]سورة األنعام) ٩١([ }نُورا وهدى لِّلنَّاِس{ اهللا قد أنزلها على موسى بن عمران

  .هتدى بها من ظلم الشبهات وي،المشكالت

 }ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء{ :أنزل على بشر شيئاً من الوحي إذ قالوا ا نفياً مطلقاً أن يكون اهللاهم نفو

 ى في العموم إلحيز الظهور التي تنقلها من "من"بـدت كِّوُأ، نكرة في سياق النفي" شيء"ـف ]سورة األنعام) ٩١([
 هذا االدعاء أو االحتجاج بما بطلُأ: قالباب الجدل والمناظرة يوفي ، حيز التنصيص الصريح في العموم

تبارك –اهللا نقض  ]سورة األنعام) ٩١([ }ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء{ :لما قالواهم ف يسمى بالنقض
 ،]امسورة األنع) ٩١([ }من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا وهدى لِّلنَّاِس{:  بقولهعليهم هذا -وتعالى
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فهو  -]سورة األنعام) ٩١([ }ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء{: أعني قولهم-قضية سالبة والمعنى أن هذه 
سورة ) ٩١([ }من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا وهدى لِّلنَّاِس{:  فقالموجبةنقضها عليهم بقضية 

من { : رد بقوله]سورة األنعام) ٩١([ }ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء{ :إن قولهم: قالوبعبارة أخرى ي ]األنعام
 ون الذي يؤمنم بكتابهواه كفرو فإن نف]سورة األنعام) ٩١([ }َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا وهدى لِّلنَّاِس

أعني قولهم ما أنزل اهللا على بشر من -  كاذبةم األولىتكون مقولتهو اهللا إن الذي أنزله ه: وا وإن قال،به
ولذلك إذا استطعت أن تثبت  ،النقض  في القرآنوجوه الجدل والمناظرة التي وردتفإن من ، ولهذا -شيء

  .واهللا أعلم، تكون قد أبطلت قوله ودعواهشيئاً خالف ما أنكره الخصم فإنك 

  .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم وبارك على 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢(سورة األنعام 

  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

: أي ]سورة األنعام) ٩١([ }بدونَها وتُخْفُون كَِثيراتَجعلُونَه قَراِطيس تُ{ :وقوله :-تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 

 ، وتحرفون منها ما تحرفون،قطع تكتبونها من الكتاب األصلي الذي بأيديكم:  أي،تجعلون جملتها قراطيس
ن ِعنِد وما هو ِم{ في كتابه المنزل: أي ]سورة البقرة) ٧٩([ }هذَا ِمن ِعنِد اللِّه{ : وتقولون،وتبدلون وتتأولون

  .]سورة األنعام) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيرا{: ولهذا قال ]سورة آل عمران) ٧٨([ }اللِّه

مكم الذي علَّ ومن أنزل القرآن: أي ]سورة األنعام) ٩١([ }وعلِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ َأنتُم والَ آباُؤكُم{ :وقوله تعالى
  .  ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك ال أنتم وال آباؤكم،اهللا فيه من خبر ما سبق

، الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد، بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد،وعلى آله وصحبه أجمعين

مضت اإلشارة إلى  ]سورة األنعام) ٩١([ } قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيراتَجعلُونَه{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 وذلك ظاهر من هذه القراءة واهللا تعالى ، في اليهوديكون )يجعلونه قراطيس يبدونها(  قراءة الياءه علىأن

إن اآلية من أولها في :  فمن قال]رة األنعامسو) ٩١([ }بدونَهاتَجعلُونَه قَراِطيس تُ{ وأما على قراءة التاء ،أعلم
سورة ) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيرا{ :لهم مخاطباً  فقال،رد عليهم بهذا إنه :قال ،اليهود
 اوذكرن ، ولكن يشكل على هذا كما سبق أن السورة مكية،الذي يدل عليه ظاهر السياقهو وهذا ، ]األنعام

 ]سورة األنعام) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيرا{ قراءةلحافظ ابن القيم لهذا المعنى على توجيه ا

 فلما ذكر الرد ،ن اآلية مكية وأن ذلك في المشركين من قريشإ: االستطراد على قول من قال أن هذا من باب
لُونَه تَجع{استطرد في ذكر اليهود  ]سورة األنعام) ٩١([ }اب الَِّذي جاء ِبِه موسىقُْل من َأنزَل الِْكتَ{ عليهم

  . وذكرنا نظائر ذلك]سورة األنعام) ٩١([ }قَراِطيس تُبدونَها

 ،يفعن التحر من القرآن الكالم في موضعينسبق  ]سورة األنعام) ٩١([ }لُونَه قَراِطيس تُبدونَهاتَجع{: وقوله
وهل كان الذي قد حرف هو أصل الكتاب أو أن الذي حرف هي تلك القراطيس التي كانوا يبدونها للناس ولم 

 أن -واهللا تعالى أعلم- ذكرنا قبل بأن األقرب من أقوال أهل العلم ، وقد؟يقع التحريف في أصل الكتاب
 ،فاق التي تتناقض غاية التناقض ويدل على هذا تلك النسخ المنتشرة في اآل؛التحريف وقع في أصل كتابهم

  .وال يوجد ما يثبت في حال من األحوال أنهم يحتفظون بأصل الكتاب الذي لم يحرف

سورة ) ٩١([ }وتُخْفُون كَِثيرا{ يعني تظهرونها للناس }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها{ :-تبارك وتعالى-قوله و
سورة ) ٩١([ }قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى{ :جملة من قولههذه اآلية أو ما قبل هذه ال ]األنعام
مندرج تحت قاعدة معروفة وهي أن القرآن إذا ذكر مقالة قائل فإنه إن لم يذكر معها ما يبطلها أو يدل  ]األنعام
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 كما قلنا في قوله ،على صحتهاعلى بطالنها قبلها أو في أثناء ذكرها أو بعد أن يذكرها فإن ذلك يدل غالباً 
سيقُولُون ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجما ِبالْغَيِب ويقُولُون سبعةٌ وثَاِمنُهم { :تعالى
مهمنه أن هذا هو القول الصحيح فيهمفقد يؤخذ على من قال بالعدد األخير، ما رد ف ]سورة الكهف) ٢٢([ }كَلْب، 

ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من { :في هذه اآلية البطالن كما عامة المواضع في القرآن يذكر ما يدل علىفي و
  .لهافرد هذه المقالة وأبط ]سورة األنعام) ٩١([ }قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى{ :فرد قائالً} شَيٍء

والحال : أي ]سورة األنعام) ٩١([ }وعلِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ َأنتُم والَ آباُؤكُم{ : في هذه اآلية-تبارك وتعالى-وقوله 
 ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية مقررة لمضمون الجملة التي ،وال آباؤكمم أنكم علمتم ما لم تعلموا أنت

  موه هو الذي أخبرهم عنه النبي لِّوالذي ع ،]سورة األنعام) ٩١([ }ا لَم تَعلَمواْ َأنتُم والَ آباُؤكُموعلِّمتُم م{ قبلها

ما لم يعلموه  فهي مشتملة على علم ،إليهبها  -عز وجل- من األمور التي أوحى اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-
صلى اهللا عليه -مما أظهره النبي   ما لم تعلموا وعلمتم:أي ،إن ذلك يقصد به أهل الكتاب: من كتبهم إذا قلنا

  . لكم وأبانه مما ليس في كتابكم-وسلم

) ٩١([ }َأنتُم والَ آباُؤكُم وعلِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ{: أعني قوله-  متوجه للمشركينالخطاب إن: كذلك إذا قيلو

  .-صلى اهللا عليه وسلم- على رسوله -عز وجل-ه اهللا عن طريق هذا الوحي الذي أنزل يعنيف -]سورة األنعام

 ليكون ذلك على وجه االمتنان ؛ا علموه من التوراةيقصد بها م }وعلِّمتُم ما{ :من قوله" ما"ويجوز أن تكون 
  .عليهم بذلكامتنان رد على اليهود وذا ، فهالذي علمكم هذا من :قل لهم: أي ،عليهم بإنزال التوراة

على  بمعنى أنه انتقل من الكالم على اليهود أو من الكالم ،إن هذا الخطاب للمؤمنين: وبعضهم يقول
كنتم في جهالة وعماية ثم أي  ]سورة األنعام) ٩١([ }وعلِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ َأنتُم والَ آباُؤكُم{ :المشركين ثم قال

،  صرتم به بمنزلة عالية رفيعة من العلم واإليمان لكم هذا النبي فعلمتم من الوحي ما-عز وجل-بعث اهللا 
 ،-رحمه اهللا- الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري  المعنى هو وهذا،يمتن على المؤمنين بهذافهو 

ويذكر مننه  يرد عليهم -عز وجل- وأن اهللا ،ق أن ذلك في اليهودن ظاهر السياإ: -واهللا أعلم-وقد يقال 
  .  واهللا تعالى أعلم،قابلوه بالشكرانلم يالذي كفروه ووإنعامه وافضاله 

رضي اهللا تعالى -علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  قال ]سورة األنعام) ٩١([ }قُِل اللّه{ :وقوله تعالى
  . اهللا أنزلهقل: أي :-ماعنه

 في جهلهم وضاللهم يلعبون حتى ثم دعهم: أي ]سورة األنعام) ٩١([ }ثُم ذَرهم ِفي خَوِضِهم يلْعبون{ :وقوله
  .؟يأتيهم من اهللا اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد اهللا المتقين

سورة ) ٩٢([ }َأنزلْنَاه مبارك مصدقُ الَِّذي بين يديِه وِلتُنِذر ُأم الْقُرى{ يعني القرآن }وهذَا ِكتَاب{ :وقوله
 كما قال في ، ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم،من أحياء العرب }من حولَهاو{ يعني مكة ]األنعام

  .]سورة األعراف) ١٥٨([ }قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعا{ :اآلية األخرى

 وهذا ، ومن حولها العالم بأكمله،أم القرى مكة ]ألنعامسورة ا) ٩٢([ }وِلتُنِذر ُأم الْقُرى ومن حولَها{ :يقول تعالى
 ومن توهم غير هذا من هذه اآلية فينبغي أن يضم ،-صلى اهللا عليه وسلم- تهمن األدلة الدالة على عموم بعث
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ِإنِّي قُْل يا َأيها النَّاس { : كقوله-صلى اهللا عليه وسلم-ه تإليها سائر اآليات واألحاديث الدالة على عموم بعث
سارِميعج كُموما شابه ذلك ]سورة األعراف) ١٥٨([ }وُل اللِّه ِإلَي.  

) ١٧([ }ومن يكْفُر ِبِه ِمن اَألحزاِب فَالنَّار موِعده{ :وقال ]سورة األنعام) ١٩([ }ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ{ :وقال

وقُل { :وقال ]سورة الفرقان) ١([ }يكُون ِللْعالَِمين نَِذيرارقَان علَى عبِدِه ِلتَبارك الَِّذي نَزَل الْفُ{ :وقال ]سورة هود
ر لِّلَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب واُألميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَمواْ فَقَِد اهتَدواْ وِإن تَولَّواْ فَِإنَّما علَيك الْبالَغُ واللّه بِصي

  .]سورة آل عمران) ٢٠([ }ِبالِْعباِد

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من (( :قال -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا وثبت في الصحيحين
 :قال ولهذا )١()) إلى الناس عامةتوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث(( :وذكر منهن ))األنبياء قبلي

يؤمن بهذا  كل من آمن باهللا واليوم اآلخر: أي ]سورة األنعام) ٩٢([ } يْؤِمنُون ِبِهوالَِّذين يْؤِمنُون ِباآلِخرِة{
 ]سورة األنعام) ٩٢([ }وهم علَى صالَِتِهم يحاِفظُون{ الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن

  .مون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهاويق :أي

} نما َأنَزَل وُأنِزُل ِمثَْل من قَاَل سمو ءِه شَيِإلَي وحي لَمو ِإلَي ِحيقَاَل ُأو ا َأولَى اللِّه كَِذبى عِن افْتَرِمم َأظْلَم
اْ َأنفُسكُم الْيوم تُجزون عذَاب اللّه ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون ِفي غَمراِت الْموِت والْمآلِئكَةُ باِسطُواْ َأيِديِهم َأخِْرجو

ونتَكِْبراِتِه تَسآي نع كُنتُمقِّ والْح رلَى اللِّه غَيع تَقُولُون ا كُنتُموِن ِبمالْه * ا خَلَقْنَاكُمى كَمادونَا فُرِجْئتُم لَقَدو
هوِركُم وما نَرى معكُم شُفَعاءكُم الَِّذين زعمتُم َأنَّهم ِفيكُم شُركَاء لَقَد َأوَل مرٍة وتَركْتُم ما خَولْنَاكُم وراء ظُ

ونمعتَز ا كُنتُمنكُم ملَّ عضو نَكُميب سورة األنعام) ٩٤-٩٣([ }تَّقَطَّع[.  

ال أحد أظلم ممن كذب على اهللا : أي ]سورة األنعام) ٩٣([ }ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا{ :يقول تعالى
َأو قَاَل ُأوِحي ِإلَي { : ولهذا قال تعالى،فجعل له شركاء أو ولداً أو ادعى أن اهللا أرسله إلى الناس ولم يرسله

ءِه شَيِإلَي وحي لَمنزلت في مسيلمة الكذاب: قال عكرمة وقتادة ]سورة األنعام) ٩٣([ }و.  

ظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا{ :األولى:  هنا قضيتينذكر َأو قَاَل ُأوِحي { :والثانية ]سورة األنعام) ٩٣([ }ومن َأ
ءِه شَيِإلَي وحي لَمو ممن  من أظلمكذلك  وومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً، يعني ]سورة األنعام) ٩٣([ }ِإلَي

أوحي إلي ولم يوح إليه : لذي يقولا وهذا داخل في عموم الذي قبله؛ ألن  ولم يوح إليه شيء،قال أوحي إلي
  .هو مفتٍر على اهللا الكذب

ظْلَم{ :قولهو كقوله ة آليذه اه نظائرفي كما سبق فهذا استفهام مضمن معنى النفي ال أحد أظلم؛ :  أي}ومن َأ
  .]سورة البقرة) ١١٤([ }مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَراِبهاومن َأظْلَم ِممن منَع { :تعالى

بمعنى أيهما أظلم الذي يمنع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه وسعى في ، كيف الجمع بين هذه اآليات: فإن قيل
أن أفعل التفضيل تمنع أن يزيد أحد : يجاب عن هذا بجوابين أحدهما: خرابها أم من افترى على اهللا كذباً؟ قلنا

ال إشكال ، فهؤالء وغيرهم كلهم قد بلغوا في الظلم غايته، أي أن الطرفين على اآلخر ولكنها ال تمنع التساوي

                                                
جعلت لي األرض ((: -لى اهللا عليه وسلمص- باب قول النبي -وفي أبواب المساجد ) ١٢٨ص  / ١ج ) (٣٢٨(ري في كتاب التيمم    االبخ  أخرجه - 1

 ).٣٧٠ص  / ١ج ) (٥٢١( مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة  أيضاًوأخرجه) ١٦٨ص  / ١ج ) (٤٢٧( ))مسجداً وطهوراً
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لكن يبقى من  المراد أنه ال أحد يزيد عليههم؛ ألن إنهم أظلم الناس أو ال أحد أظلم من: أن يذكر أصناف ويقال
  .م فيهدون أن يزيدوا عليه الذي وصلوا إليه الظلم ر معين منبقدم يشتركون معه

 كالً  أن علىال أحد أظلم ممن فعل هذا الفعل: تقولها  كل آية منفي أن تشترك  أن هذه اآليات:لجواب الثانيا
افترى على اهللا كذباً، وفي المنع من ها تكون مختصة بباب معين، ففي باب االفتراء ال أحد أظلم ممن من

حدة مختصة بالباب الذي ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه، وهكذا كل وال المساجد دخو
  .ذكرت فيه، واهللا أعلم

 قبيل من هذا عن عكرمة وقتادة" في مسيلمة الكذاب نزلت :قال عكرمة وقتادة" :-رحمه اهللا–يقول 
أنها نزلت في عبد اهللا بن أخرى اءت روايات جقد و كما هو معلوم، أنواع الضعيفوالمرسل من ، ليساالمر

 في آخر اآلية التي كان يمليها عليه النبي  قال وذلك أنه أيضاً ال تصح لكنها المعروفةته في قص أبي السرح

قال ذلك من عند فتبارك اهللا أحسن الخالقين، أي :  قال،اب الوحيتَّكان من كُقد  و-صلى اهللا عليه وسلم-
 ،إن كان محمد يختلق القرآن فقد قلت مثله : فقال))هكذا أنزلت((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،نفسه

وإن كان يوحى إليه فقد أوحيف إلي عام الفتح ذهب إلى أخيه من الرضاعة فلما جاء  )٢(ورجع إلى مكة ارتد
فالمقصود  -ليه وسلمصلى اهللا ع-طلب له األمان من رسول اهللا ف -رضي اهللا تعالى عنه-عثمان بن عفان 

معلوم أن  ولو ثبتت ف،ه ارتد بسبب هذه القضية ال يثبت منها شيءأنأنه قال ذلك والروايات الواردة في أن 
 واهللا -رضي اهللا تعالى عنه-كما في موافقات عمر  القرآن قد ينزل موافقاً لما جرى على لسان بعض الناس

  .أعلم

ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند اهللا من  :أي ]سورة األنعام) ٩٣([ }زَل اللّهومن قَاَل سُأنِزُل ِمثَْل ما َأنَ{
 }وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا قَالُواْ قَد سِمعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا ِمثَْل هذَا{ :كقوله تعالى الوحي مما يفتريه من القول

  .]سورة األنفال) ٣١([ اآلية

 في سكراته وغمراته: أي ]سورة األنعام) ٩٣([ }ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون ِفي غَمراِت الْموِت{ :قال اهللا تعالى

  .وكرباته

 ، وأصل ذلك كأنه مأخوذ مما يغمر الشيء ويغطيه،وهي الشدة والكرب والحال الصعبة ، جمع غمرةالغمرات
  .دةفالن في غمرة يعني في كرب وش:  فيقال،الماءغمره : تقول

}ِديِهماِسطُواْ َأيآلِئكَةُ بالْمِلتَقْتُلَِني{ : كقوله،بالضرب :أي ]سورة األنعام) ٩٣([ }و كدي طتَ ِإلَيساآلية }لَِئن ب 

  .]سورة المائدة) ٢٨([

كما   بهذا المعنىألن البسط يأتي ؛"بالضرب: أي :قال ]سورة األنعام) ٩٣([ }والْمآلِئكَةُ باِسطُواْ َأيِديِهم{" :قوله
البسط يكون بإيصال األذى بالقول ف ]سورة الممتحنة) ٢([ }ويبسطُوا ِإلَيكُم َأيِديهم وَألِْسنَتَهم ِبالسوِء{ : تعالىلقا

  . بمعنى أنه آذاه بيده ولسانه،بسط إليه يده ولسانه : يقال،أو بالفعل

                                                
وللقصة أصل عند أبي داود      لرواية الكلبي عن ابن عباس، والكلبي متهم بالكذب، وروايته ساقطة          ا هذه القصة أوردها الواحدي والقرطبي ونسباه      - 2

 ).١٣٣ص  / ١ج " ( تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن"، انظر كتاب والنسائي
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يعني بالضرب الوجيع وذلك عند نزع أرواحهم أو في  ]سورة األنعام) ٩٣([ }مَأيِديِه والْمآلِئكَةُ باِسطُواْ{ :قولهف
 سورة) ٩٣([ }َأخِْرجواْ َأنفُسكُم{ :قولهب أعني  أن تفسر بما بعدها- أعلمواهللا تعالى-األقرب لكن  ،اليوم اآلخر

 ا أن تفسر باآلية األخرىلكن أحسن من هذ ،اليد الستالم الروح  بسطراد بالبسطيحتمل أن ي وإن كان ]األنعام

 ]سورة األنفال) ٥٠([ }مولَو تَرى ِإذْ يتَوفَّى الَِّذين كَفَرواْ الْمآلِئكَةُ يضِربون وجوههم وَأدباره{ :وهي قوله تعالى

 خيروذلك أن  ؛هللا تعالى أعلموا ]سورة األنعام) ٩٣([ }والْمآلِئكَةُ باِسطُواْ َأيِديِهم{ :هو المراد بقولهالضرب  فهذا

ما يفسر به القرآن القرآن.  

بالضرب يعني أيديهم  في اآلخرة وباسطو يعني ]سورة األنعام) ٩٣([ } َأيِديِهموالْمآلِئكَةُ باِسطُواْ{ :قولهإن كان و
مما  وخلصوها وا أنفسكمأخرج: يقولون لهم يعني ]سورة األنعام) ٩٣([ }َأخِْرجواْ َأنفُسكُم{:  فإن قولهوالعذاب
 أي ]سورة األنعام) ٩٣([ }َأخِْرجواْ َأنفُسكُم{فإن معنى  إن هذا عند الموت: قلنا ، وإذاإن استطعتم أنتم فيه

واهللا تعالى ، وهذا هو األقرب، أخرجوا أرواحكم لنقبضها: يقولون لهم ويضربونهم لينتزعوا منهم األرواح
  .أعلم

: وقال الضحاك وأبو صالح ]سورة الممتحنة) ٢([ آليةا }يكُم َأيِديهم وَألِْسنَتَهم ِبالسوِءويبسطُوا ِإلَ{ :وقوله

}ِديِهماِسطُواْ َأي{ :كقوله بالعذاب: أي ]سورة األنعام) ٩٣([ }ب ونِربضآلِئكَةُ يواْ الْمكَفَر فَّى الَِّذينتَوى ِإذْ يتَر لَوو
بَأدو مهوهجومه{ : ولهذا قال]سورة األنفال) ٥٠([ }ارِديِهماِسطُواْ َأيآلِئكَةُ بالْمأي ]سورة األنعام) ٩٣([ }و :

 ]سورة األنعام) ٩٣([ }َأخِْرجواْ َأنفُسكُم{ :ولهذا يقولون لهم، من أجسادهمتخرج أنفسهم  حتى بالضرب لهم

واألغالل والسالسل والجحيم والحميم وغضب   والنكالوذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته المالئكة بالعذاب
فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربهم المالئكة حتى تخرج أرواحهم من  الرحمن الرحيم

 }ِه غَير الْحقِّن علَى اللَّأخِْرجواْ َأنفُسكُم الْيوم تُجزون عذَاب الْهوِن ِبما كُنتُم تَقُولُو{ :أجسادهم قائلين لهم

اليوم تهانون غاية اإلهانة كما كنتم تكذبون على اهللا وتستكبرون عن اتباع  :أي ]سورة األنعام) ٩٣([ اآلية
  .آياته واالنقياد لرسله

بضم –وعذاب الهون  ،هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ]سورة األنعام) ٩٣([ }عذَاب الْهوِن{ :قوله
وِعباد الرحمِن { : كما في قوله تعالىالرفق فمعناه -بفتح الهاء– الهون وأما ،ذاب المهينيعني الع -الهاء

  . برفق يمشونيعني ]سورة الفرقان) ٦٣([ }الَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض هونًا

: د قوله تعالى وهي مقررة عن،وقد وردت األحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت

  .]سورة إبراهيم) ٢٧([ }يثَبتُ اللّه الَِّذين آمنُواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنْيا وِفي اآلِخرِة{

كما ، هذا ميقال لهم يوم معاده :أي ]سورة األنعام) ٩٤([ }ولَقَد ِجْئتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة{ :وقوله
كما بدأناكم : أي ]سورة الكهف) ٤٨([ }وعِرضوا علَى ربك صفا لَّقَد ِجْئتُمونَا كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة{ :قال

  . وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم البعث،أعدناكم

هو المعنى  }كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة مونَا فُرادىِجْئتُ{ : في قوله تعالىالحافظ ابن كثيرالذي مشى عليه  المعنى
معنى ب ]سورة األنبياء) ١٠٤([ }كَما بدْأنَا َأوَل خَلٍْق نُِّعيده{ :تعالىكقوله هي ه اآلية هذو، منفردين يعني ،األول

  .أن اهللا كما ابتدأ خلقكم أعاده ثانية
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يوم  أن اإلنسان يأتي ]سورة األنعام) ٩٤([ }كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة{: ىقوله تعالحتمله يوالمعنى الثاني الذي 
يحشر الناس يوم القيامة ((: -صلى اهللا عليه وسلم- حين خلقه كما قال النبي -عز وجل-القيامة كما خلقه اهللا 

كهيئة  يعني ]سورة األنعام) ٩٤([ }َل مرٍةكَما خَلَقْنَاكُم َأو{: قولهفيكون  ،ي غير مختونين أ)٣())رالًحفاة عراة غ
  .خلقكم الذي خلقكم اهللا عليه من غير شيء يغير ذلك

الذي خلقكم أوالً قادر على ، فالمعنى أن االحتجاج على النشأة الثانية بالنشأة األولىاآلية في سياق إن كانت ف
 حملها على المعنى -صلى اهللا عليه وسلم-النبي لكن  ،هذا الذي قد يفهم من ظاهر اآليةو ،أن يعيدكم ثانية

يحشر الناس يوم القيامة حفاة (( :-صلى اهللا عليه وسلم–قوله  ذكر معها  حيثاآلخر حينما قرأها على المنبر
على المشركين بالبعث، في االحتجاج اآلية تحمل على المعنيين وإن كان السياق إن : ولذلك يقال ))عراة غرالً

 يقال ]سورة األنعام) ٩٤([ }ولَقَد ِجْئتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة{ :-بارك تعالىت-وما يقال في قوله 

ولهذا حملها ابن جرير وجماعة من  ]سورة األنبياء) ١٠٤([ }كَما بدْأنَا َأوَل خَلٍْق نُِّعيده{ :أيضاً في قوله تعالى
حفاة عراة غرالً ال   على أن المراد-رحمه اهللا-حمد األمين الشنقيطي من المعاصرين الشيخ موأهل العلم 

 والحافظ كما ، هكذا قالوا فيها، وإنما يأتي اإلنسان متجرداً من ذلك كله،ثياب وال خدم وال حشم وال أموال
قليلة الدالة على والقرآن يعبر به باأللفاظ ال ،جعلها من قبيل االحجتاج على النشأة الثانية بالنشأة األولىينا رأ

  . واهللا أعلم،ما يشهد له أيضاً من السنةويوجد  ، ما يشهد له في القرآنيوجد وهذا ،المعاني الكثيرة

 )٩٤([ }وراء ظُهوِركُم{ من النعم واألموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا: أي }وتَركْتُم ما خَولْنَاكُم{ :وقوله

  .]سورة األنعام

فقولهو ما يعطاه اإلنسان من متاع الحياة الدنيا هلالخو ،: }لْنَاكُما خَوكْتُم متَرما : أي ]سورة األنعام) ٩٤([ }و
  .األموال والزينة واألوالد وما أشبه ذلك الدنيا من  من متاعأعطيناكم

وهل لك من  ،يقول ابن آدم مالي مالي((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا وثبت في الصحيح 
  .)٤()) وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس،مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت

: أين ما جمعت؟ فيقول: -عز وجل-  فيقول اهللا،يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج: وقال الحسن البصري

وتال هذه ، ؟ فال يراه قدم شيئاًما قدمت لنفسكيا ابن آدم أين :  فيقول له،يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان
سورة ) ٩٤([ اآلية }ولَقَد ِجْئتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرٍة وتَركْتُم ما خَولْنَاكُم وراء ظُهوِركُم{ :اآلية
  .]رواه ابن أبي حاتم[ ]األنعام

يؤتى به وهو في غاية والمعنى أنه  ،البذج هو ولد الضأنالذل، و من يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج
يحشر المتكبرون يوم ((: في الحديث اآلخر و،لناس شيئاًكان يشمخ بأنفه وال يرى ا أن بعد الذلِّالضعف و

  .نسأل اهللا العافية )٥())القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان

                                                
 باب فناء الدنيا -ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٢٣٩١ص  / ٥ج ) (٦١٦٢(الحشر  باب كيف -أخرجه البخاري في كتاب الرقاق  - 3

  ).٢١٩٤ص  / ٤ج ) (٢٨٥٩(وبيان الحشر يوم القيامة 
  ).٢٢٧٣ص  / ٤ج ) (٢٩٥٨ (كتاب الزهد والرقائقأخرجه مسلم في  - 4
صلى اهللا عليه -كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا        في  والترمذي  ) ١٩٦ص   / ١ج  ) (٥٥٧(أخرجه البخاري في األدب المفرد       - 5

  .وحسنه األلباني رحمه اهللا) ٦٥٥ص  / ٤ج ) (٢٤٩٢ (٤٧ باب -وسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٧

 ،هذا مالي: يقول أنه في الدنيا يتحدث ف يعني)٦())قول ابن آدم مالي ماليي(( :-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 
لو و ،؛ ألن هذا هو الذي يبقى-صلى اهللا عليه وسلم-وليس له إال ما ذكر النبي وهذا داري، ، وهذه أرضي

ما يملكون وما تحت أيديهم من الناس في إلى ولذلك لو نظرت ،عقل اإلنسان وفكر لعرف هذه الحقيقة جيداً
 فلم عليه لم تؤثر  طائلةتظنه من الفقراء وهو يملك أمواالًف اإلنسان ترىحياناً قد أترى عجباً، ف فإنك األموال

  .يشقى غاية الشقاءإنما لباساً حسناً، وهكذا  تُر نعمة اهللا عليه، وربما ال يتصدق وال تراه يلبس

القراءة والكتابة وبالتالي ال يستطيع ال يعرف  جاء شخصف الصرافةعند كنت :  المدرسيناإلخوةأحد يقول 
 حتى ظننت شكله فقيرمع أن  بطاقة كونه يمتلك استغربت فثيابه في غاية الرثاثة، ورأيت صرافةاستعمال ال

  !!أنه يسأل

 !ف رصيدي لكني أريد أن أعر وإن كنت لست بحاجة إليهامائة ريال من الصرافةاسحب لي :  ليفقال: يقول

: يقولالرصيد، انظر لي كم : إذن:  قال، ريالتسحب مائة أن  أن تعرف الرصيد دونك يمكن: قلت له:يقول

هذه من ! معك لك ورقة من اآللة وخذها خرج لكن أ،م أعرفل: قلت له ف، الرصيدأقرأأن واهللا ما عرفت 
  .، نسأل اهللا العافية عليهسيحاسب إال أنه هذا ماذا يستفيد من ماله؟ ال شيءالقصص العجيبة، ف

 تقريع لهم وتوبيخ ]سورة األنعام) ٩٤([ }وما نَرى معكُم شُفَعاءكُم الَِّذين زعمتُم َأنَّهم ِفيكُم شُركَاء{ :وقوله
أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن  واألصنام واألوثان ظانين على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من األنداد

 ، عنهم ما كانوا يفترونفإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم األسباب وانزاح الضالل وضّل،  معادمثَكان 
 ]سورة القصص) ٦٢([ }َأين شُركَاِئي الَِّذين كُنتُم تَزعمون{ :وس الخالئقءعلى ر -جل جالله-ويناديهم الرب 

 ]سورة الشعراء) ٩٣-٩٢([ } اللَِّه هْل ينصرونَكُم َأو ينتَِصرونِمن دوِن *َأين ما كُنتُم تَعبدون{ :ويقال لهم

في : أي ]سورة األنعام) ٩٤([ }وما نَرى معكُم شُفَعاءكُم الَِّذين زعمتُم َأنَّهم ِفيكُم شُركَاء{ :ولهذا قال هاهنا
 قرئ ]سورة األنعام) ٩٤([ }لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم{ :لىثم قال تعا، فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم  لهم،العبادة

  .كمشملُ: بالرفع أي

 )مكُبينُ( باعتبار أن شملُكم تقطَّع :أي )بينُكم(  بالرفعقرئ] سورة األنعام) ٩٤([ }لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم{ :تعالىقوله 
 بالنصبأها هؤالء قرحيث  اًلكسائي وحفص نافعاً وااعامة القراء عدفاعل، وهذه القراءة هي التي عليها 

رضي - وهي قراءة ابن مسعود بل ورد هذا المعنى على أنها قراءة أحادية ،لقد تقطع ما بينكمليكون المعنى 
  .-اهللا عنه

بينكم يكون فـ  ،على الظرفيةيمكن أن يكون النصب  ]سورة األنعام) ٩٤([ }لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم{وعلى قراءة 
تقطع : أي تقطع الوصل بينكم أو تقديره تقطع ما بينكم محذوفاً  ويكون فاعل تقطع،باً على الظرفيةمنصو

وبين معبوداتكم وأعوانكم ومن يشاركونكم في هذا  تي بينكموالوشائج التمزقت األواصر  ووصلكم وشملكم
  . ولو كانوا من قراباتكم، نسأل اهللا العافيةالجرم

لقد تقطع ما بينكم من : أي:  وبالنصب،كمأي شملُ: بالرفعئ قر ]سورة األنعام) ٩٤([ }كُملَقَد تَّقَطَّع بينَ{
) ٩٤([ }ما كُنتُم تَزعمون{ ذهب عنكم: أي ]سورة األنعام) ٩٤([ }ضلَّ عنكُمو{ األسباب والوصالت والوسائل

                                                
 ).٢٢٧٣ص  / ٤ج ) (٢٩٥٨ (كتاب الزهد والرقائق مسلم في قد سبق أنه في صحيح - 6
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َأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ ورَأواْ الْعذَاب ِإذْ تَبر{ :كقوله تعالى واألنداد من رجاء األصنام ]سورة األنعام
ابباَألس تْ ِبِهمتَقَطَّعو* را تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّب قَاَل الَِّذينوء اللّه ِريِهمي واْ ِمنَّا كَذَِلك

سح مالَهمالنَّاِرَأع ِمن م ِبخَاِرِجينا همو ِهملَياٍت عفَِإذَا نُِفخَ ِفي { :وقال تعالى ]سورة البقرة) ١٦٧-١٦٦([ }ر
اءلُونتَسلَا يِئٍذ وموي منَهيب ابوِر فَلَا َأنسوِن { :وقال تعالى ]سورة المؤمنون) ١٠١([ }الصن دا اتَّخَذْتُم مِإنَّم

وثَانًا مودةَ بيِنكُم ِفي الْحياِة الدنْيا ثُم يوم الِْقيامِة يكْفُر بعضكُم ِببعٍض ويلْعن بعضكُم بعضا ومْأواكُم النَّار اللَِّه َأ
ن نَّاِصِرينا لَكُم مم{ :وقال ]سورة العنكبوت) ٢٥([ }وعفَد كَاءكُموا شُرعِقيَل ادوموا لَهتَِجيبسي فَلَم مهاآلية }و 

 :إلى قوله ]سورة األنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جِميعا ثُم نَقُوُل ِللَِّذين َأشْركُواْ{ :وقال ]سورة القصص) ٦٤([

}ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضواآليات في هذا كثيرة جداً ]سورة األنعام) ٢٤([ }و.  

}فََأنَّى تُْؤفَكُون اللّه ذَِلكُم يالْح ِت ِمنيالْم خِْرجمِت ويالْم ِمن يالْح خِْرجى يالنَّوو بفَاِلقُ الْح اللّه فَاِلقُ  *ِإن
النُّجوم  وهو الَِّذي جعَل لَكُم* يِز الْعِليِماِإلصباِح وجعَل اللَّيَل سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانًا ذَِلك تَقِْدير الْعِز

ونلَمعٍم ياِت ِلقَولْنَا اآليفَص ِر قَدحالْبو راِت الْبا ِفي ظُلُمواْ ِبهتَدسورة األنعام) ٩٧-٩٥([ }ِلتَه[.  

 مناختالف أصنافها ت منه الزروع على  فتنب،يشقه في الثرى:  أي،فالق الحب والنوى يخبر تعالى أنه

  . والثمار على اختالف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى،الحبوب

  .ويفلق النوى فيخرج منه الشجر ،يعني يفلق الحب فيخرج منه النبات }فَاِلقُ الْحب{ :قوله

عليه عامة  والمعنى الذي قبله هو الذي ،يعني خالق الحب والنوى ،بمعنى خالق }فَاِلقُ{ : قولهبعضهم يفسرو
  .-اهللا تعالى أعلمو- المفسرين وهو األقرب

صفتها وهيئتها  جعل -عز وجل-المقصود أن اهللا  ]سورة األنعام) ٩٥([ }فَاِلقُ الْحب والنَّوى{: وبعضهم يقول
 ، أيضاًفيها هذا الشقفأنت ترى النواة مشقوقة من الوسط وترى حبة البر  ،مشقوقة من الوسطمفلوقة أي 

، أي خلقه بهذه الهيئة ]سورة األنعام) ٩٥([ }فَاِلقُ الْحب والنَّوى{ : بقولهإن هذا هو المراد: هم يقولفبعض
  .ن السنبل ويفلق النواة من التمرةيفلق الحب ع: وبعضهم يقول

ب النبات فيخرج يفلق من الح: أي ]سورة األنعام) ٩٥([ }فَاِلقُ الْحب والنَّوى{ : قوله أن-أعلمواهللا - واألقرب
  . ويفلق النواة فيخرج منها الشجرة التي يخرج منها الثمر،منه السنبلة

 الحب  يفلق أنه هذا المعنىفالق الحب والنوى فيدخل في أخبر أنه -تبارك وتعالى-اهللا فعلى كل حال و
 اآلخر وهو أن اهللا خلقها  أن يدخل فيه المعنى وال مانع،يخرج منه الشجرف ويفلق النوى ،فيخرج منه النبات

 ،لق أيضاً وهو أنه خالقها فكل هذا يصدق عليه أنه ف داخل في ذلك والمعنى الثالث،بهذه الصفة فهو فالقها
 أو أنه ينشق عمود الصبح عن الظالم فيظهر ،اهللا خلقه أي أن ]سورة األنعام) ٩٦([ }فَاِلقُ اِإلصباِح{ :ولهذا قال

 ]سورة األنعام) ٩٥([ }فَاِلقُ الْحب والنَّوى{ : قولهإن: ولهذا يقال ، أيضاًلى الخلقيرجع إوذلك  ،نور الصبح

  .السنبلةومن النوى  الحب النباتمن  تعالى وبهذه الصفة يفلق خالقأنه يمكن أن يدخل فيه 

  .، واهللا أعلمى وما شابه ذلك مما فيه نوالمشمش والخوخ  على النوى يصدق بلال يختص بالتمرالنوى و

يخِْرج الْحي ِمن الْميِت ومخِْرج الْميِت { :بقوله ]سورة األنعام) ٩٥([ }فَاِلقُ الْحب والنَّوى{ :ر قولهسولهذا فُ
 ِمنييخرج النبات: أي ]سورة األنعام) ٩٥([ }الْحمن الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت الحي .  
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فالق الحب ل من قبيل التفسير }يخِْرج الْحي ِمن الْميِت{ :أن قوله -رحمه اهللا- مشى عليه ابن كثير الذي
يخِْرج الْحي ِمن { :قال ]سورة األنعام) ٩٥([ ؟} والنَّوىفَاِلقُ الْحب{ :ما معنى قوله: بمعنى أنك إذا قلت ،والنوى
 فالنواة ،السابق تحتمله اآلية وهو ال ينافي القول ي مشى عليه ابن كثيرذالوهذا  ]سورة األنعام) ٩٥([ }الْميِت

  . أو النبتة الخضراء،تعتبر ميتة والحبة تعتبر ميتة فيخرج منها الحي وهي الشجرة الخضراء

 أخباراً تدل على قدرته وعظيم -عز وجل- أخبر عن اهللا أن يكون ذلك من قبيل عطف األخبار فهويمكن و
 يخرج الحي من  وأخبر أنهأخبر أنه فالق الحب والنوى ف، وبديع صنعهه ودقة خلق-سبحانه وتعالى-شأنه 

 تدل على قدرة اهللا جديدةقضية فيه يقرر  اً جديداًيكون هذا خبر وعلى هذا ،الميت ويخرج الميت من الحي
  . غير القضية األولىتعالى هي قضية

 :إلى قوله ]سورة يــس) ٣٣([ }وآيةٌ لَّهم الَْأرض الْميتَةُ َأحيينَاها وَأخْرجنَا ِمنْها حبا فَِمنْه يْأكُلُون{ :كقوله

}ونلَمعا لَا يِممو َأنفُِسِهم ِمنسسورة يــ) ٣٦([ }و[.  

سورة ) ٩٥([ }فَاِلقُ الْحب والنَّوى{ على معطوف ]سورة األنعام) ٩٥([ }ومخِْرج الْميِت ِمن الْحي{ :وقوله
  .]سورة األنعام) ٩٥([ }ومخِْرج الْميِت ِمن الْحي{:  ثم عطف عليه قوله،ثم فسره ]األنعام

يخرج الدجاجة من البيضة : ل فمن قائ،مؤدية للمعنى ةا وهذا بعبارات كلها متقاربوقد عبروا عن هذ
 وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها اآلية ، الفاجر وعكسهنيخرج الولد الصالح م:  ومن قائل،وعكسه
  .وتشملها

 ،ميت حقيقة وميت مجازاً و،حي حقيقة وحي مجازاً: نقسم الحي والميت إلى قسمينعلى القول بالمجاز 
 يكون على الحقيقة، وإذا حملناه هنا الحقيقةحمله على فظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز فاألصل والقاعدة أن الل
منوية الحيوانات اكتشف العلم الحديث أن ال:  قائليقول وال ،نطفة ميتة الحي خلق من إلنسانمعنى اآلية أن ا

 النطفة ميتة: يقولون ف،فيهال روح  هو ما الميت أن بلغة الكتاب والسنة، فالكالم الذي يقصده الفقهاء تسبح

  . إلى آخره.. تسبحفهذا ال ينافي كون النطفة فيها حيوانات منوية ا،ال روح فيهيعني 

 الحي يخرج من الدجاجة الميتة، والبيضة فرخوال ، النطفة تخرج من اإلنسان ميتة وهو حيالخالصة أنو
عز -ن النبات حي باعتبار أن اهللا القول أهذا ويمكن أن ندخل في ميتة تخرج من الدجاجة الحية، وهكذا، 

: فيقال أيضاً ]سورة الروم) ١٩([ }ويحِيي الَْأرض بعد موِتها{ :كما في قوله تعالى  سمى ذلك إحياء وحياة-وجل

 ،ية الحن الشجرة الميتة تخرج م والنواة،ميتةال من النواة  الحية والشجرة،ميتةيخرج النبات الحي من الحبة ال
  . إذا حملنا لفظ الموت والحياة على المعنى الحقيقيحياة هو المقصود بالموت وال هذا،وهكذا

عز -فاهللا  ، والكفرالهدى والضالل واإليمان الحياة والموت  فيدخل فيعلى المعنى المجازيوإذا حملنا الحياة 
 }فََأحيينَاه{ : وقوله،يعني ضاالً} ميتًا{: فقوله ]نعامسورة األ) ١٢٢([ }َأو من كَان ميتًا فََأحيينَاه{ : يقول-وجل

 ]سورة األنعام) ٩٥([ }يخِْرج الْحي ِمن الْميِت{ :فعلى هذا يكون معنى قوله تعالى -عز وجل-أحياه اهللا يعني 

سورة ) ٩٥([ } الْحيومخِْرج الْميِت ِمن{ :، وقولهالمؤمن من صلب الكافر والمهتدي من الضاليعني يخرج 
هي :  قال-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير فهذا ول ،يالضال من المهتد و،يخرج الكافر من المؤمن يعني ]األنعام

على حقيقته ومجازه ما لم يوجد مانع يمنع من  الكالم حمله يمكن  أنا صحيح فالقاعدة وهذ،معان متقاربة
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تبارك -اهللا و ، فتفسر اآلية بهذا كله،ة الدالة على المعاني الكثيرة به باأللفاظ القليلذلك؛ ألن القرآن يعبر
 ويخرج الفرخ ،يخرج المهتدي من الضال: أي فيخرج الحي من الميت ، دون شيءئاًما خص شي -وتعالى

  . واهللا أعلم، وهكذا،من البيضة

) ٩٥([ }فََأنَّى تُْؤفَكُون{ وحده ال شريك لهفاعل هذا هو اهللا : أي ]سورة األنعام) ٩٥([ }ذَِلكُم اللّه{ :ثم قال تعالى

  . فتعبدون معه غيره،كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل: أي ]سورة األنعام

 كما قال في أول ،خالق الضياء والظالم: أي ]سورة األنعام) ٩٦([ }فَاِلقُ اِإلصباِح وجعَل اللَّيَل سكَنًا{ :وقوله
 فهو سبحانه يفلق ظالم الليل عن غرة الصباح: أي ]سورة األنعام) ١([ } الظُّلُماِت والنُّوروجعَل{: السورة

 ويجيء النهار بضيائه ،األفق ويضمحل الظالم ويذهب الليل بسواده وظالم رواقه فيضيء الوجود ويستنير
فبين تعالى قدرته على خلق األشياء  ]سورة األعراف) ٥٤([ }يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حِثيثًا{ :وإشراقه كقوله

 :فذكر أنه فالق اإلصباح وقابل ذلك بقوله ،المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه

  .]سورة األنعام) ٩٦([ }وجعَل اللَّيَل سكَنًا{

يفلق ظالم ": ]سورة األنعام) ٩٦([ }صباِحفَاِلقُ اِإل{ : قوله تعالى في تفسير-رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن كثير 
 ،ويضمحل الظالم ويذهب الليل بسواده وظالم رواقه  فيضيء الوجود ويستنير األفق،الليل عن غرة الصباح

  ."ويجيء النهار بضيائه وإشراقه

فجر الذي عمود البانفالقه من ه فالق عمود الفجر عن بياض النهار؛ ألن النهار يستنير  أي أن:بعضهم يقولو
 فهو يبدو في أول ما يبدو مختلطاً بالظالم ثم بعد ذلك ال يزال ينبلج وينجلي حتى ،يسمونه الفجر الصادق
  .يصير أبيض خالصاً

* والضحى{ : تعالىمظلماً لتسكن فيه األشياء كما قالساجياً : أي ]سورة األنعام) ٩٦([ }وجعَل اللَّيَل سكَنًا{ :قوله

  .]سورة الضحى) ٢-١([ }ذَا سجىواللَّيِل ِإ

 يعني والمعنى واحد؛ ألن سكناً )ساكناً(  هكذاقراءة أخرىه في ]سورة األنعام) ٩٦([ }وجعَل اللَّيَل سكَنًا{ :وقوله

وسعيهم وانتشارهم  هممظلماً من أجل أن ينقطع الناس من أشغالهم وكد الليل جعل اهللاف ، للسكنساكناً أو محالً
على خلقه بهذه اآلية متن ي -عز وجل- فهو ، في الليل ويستريحون من الكد والتعب وأعباء النهارفيسكنون

 }هو الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُواْ ِفيِه والنَّهار مبِصرا{ : في اآلية األخرىقال بهذه المثابة كما أنه جعل الليل

) ٧٣([ }ن رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسكُنُوا ِفيِه وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِهوِم{ : وقال أيضاً]سورة يونس) ٦٧([

  .]سورة القصص

 من ذاه ذكر قضيتين ثم ذكر ما يتعلق بكل واحدة منهما على الترتيب الذي سبق، و هذهوفي آية القصص
) ٧٣([ } لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسكُنُوا ِفيِه وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِهجعَل{ :فقوله ،اللف والنشر المرتب ما يسمى بباب

  .، واهللا أعلمالنهار في ولتبتغوا من فضله لتسكنوا في الليل:  أي]سورة القصص

 :ياء كما قالساجياً مظلماً لتسكن فيه األش: أي ]سورة األنعام) ٩٦([ }وجعَل اللَّيَل سكَنًا{ :وقابل ذلك بقوله

) ٢-١([ }والنَّهاِر ِإذَا تَجلَّى* واللَّيِل ِإذَا يغْشَى{ :وقال ]سورة الضحى) ٢-١([ }واللَّيِل ِإذَا سجى* والضحى{

  .]سورة الشمس) ٤-٣([ }واللَّيِل ِإذَا يغْشَاها* والنَّهاِر ِإذَا جلَّاها{ :وقال ]سورة الليل
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 ن مقدر ال يتغير وال يضطربيجريان بحساب مقنَّ: أي ]سورة األنعام) ٩٦([ }س والْقَمر حسبانًالشَّموا{ :وقوله

  . فيترتب على ذلك اختالف الليل والنهار طوالً وقصراً،بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء

 هوهذا و "يجريان بحساب مقنن مقدر ال يتغير" :الق ]سورة األنعام) ٩٦([ }لشَّمس والْقَمر حسبانًاوا{ :في قوله

  .-رحمه اهللا- وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ،-واهللا أعلم-المعنى المتبادر 

وبعضهم  ،حسبت حساباً:  هو الحساب؛ ألنك تقول واالسم، مصدر حسبت}حسبانًا{ : قولهإن: وبعضهم يقول
 :-تبارك وتعالى- بقوله  لهذا ويحتجون،ضياءاً: أي ]سورة األنعام) ٩٦([ }سبانًالشَّمس والْقَمر حوا{: يقول

واهللا تعالى -األقرب لكن  ،قيل لها ذلك إلضاءتهاو ،يعني النار ]سورة الكهف) ٤٠([ }حسبانًا من السماء{
يجريان بحساب مقدر فيترتب على ذلك : يأ ]سورة األنعام) ٩٦([ }والشَّمس والْقَمر حسبانًا{ : أن قوله-أعلم

،  فسره بالالزمكأنهفمن فسر ذلك بالضياء ، وبالتالي فإن حصل ألوان المنافع من الضياءت و،اختالف األوقات
  . واهللا أعلم، عن طريق الشمس والقمر يكوناألوقاتوحساب 

لَا { : وكما قال]سورة يونس) ٥([ اآلية }قَدره منَاِزَلهو الَِّذي جعَل الشَّمس ِضياء والْقَمر نُورا و{ :كما قال
ونحبسكُلٌّ ِفي فَلٍَك ياِر واِبقُ النَّهُل سلَا اللَّيو رالْقَم ِركا َأن تُدِغي لَهنبي سوقال ]سورة يــس) ٤٠([ }الشَّم: 

   .]سورة النحل) ١٢([ }ِهوالشَّمس والْقَمر والْنُّجوم مسخَّراتٌ ِبَأمِر{

ال يمانع وال  العزيز الذي  بتقديرالجميع جاٍر: أي ]سورة األنعام) ٩٦([ }ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم{ :وقوله
  . العليم بكل شيء فال يعزب عن علمه مثقال ذرة في األرض وال في السماء،يخالف

ختم الكالم بالعزة والعلم كما ذكر في هذه ينهار والشمس والقمر وكثيراً ما إذا ذكر اهللا تعالى خلق الليل وال
والشَّمس تَجِري ِلمستَقَر لَّها ذَِلك  *وآيةٌ لَّهم اللَّيُل نَسلَخُ ِمنْه النَّهار فَِإذَا هم مظِْلمون{ : وكما في قوله،اآلية

 سورة لولما ذكر خلق السماوات واألرض وما فيهن في أو، ]يــسسورة ) ٣٨- ٣٧([ }تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم

   .]سورة فصلت) ١٢([ }وزينَّا السماء الدنْيا ِبمصاِبيح وِحفْظًا ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم{ : قال، السجدة}حم{

قال ، ]سورة األنعام) ٩٧([ }اْ ِبها ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِروهو الَِّذي جعَل لَكُم النُّجوم ِلتَهتَدو{ :وقوله تعالى
أن اهللا جعلها زينة : من اعتقد في هذه النجوم غير ثالث فقد أخطأ وكذب على اهللا سبحانه: بعض السلف

  .ظلمات البر والبحرى بها في  ويهتد، ورجوماً للشياطين،للسماء

ن  يعقلون ويعرفو:أي ها لقوم يعلمون،اقد بيناها ووضحن: أي ]سورة األنعام) ٩٧([ }قَد فَصلْنَا اآلياِت{ :وقوله
  .الحق ويتجنبون الباطل

سورة ) ١٢([ }وِحفْظًا سماء الدنْيا ِبمصاِبيحوزينَّا ال{ :تعالىكما قال  ورجوماً للشياطين جعلها زينة للسماء
لَا يسمعون ِإلَى الْملَِإ الَْأعلَى ويقْذَفُون ِمن * من كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍد وِحفْظًا* ِبِزينٍَة الْكَواِكِب{ :قالكما و ]فصلت

ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا ِبمصاِبيح { :وقال تعالى ]سورة الصافات) ٩-٦([} دحورا ولَهم عذَاب واِصب* كُلِّ جاِنٍب
لْنَاهعجاِطيِنوا لِّلشَّيومجكما قال هنا لالهتداء بها-عز وجل-وكذلك أيضاً جعلها اهللا  ،]سورة الملك) ٥([} ا ر  :

  .في كتابهتعالى  ذكرها اهللا  للنجومثالث فوائدفهذه  ،]سورة األنعام) ٩٧([ }ِلتَهتَدواْ ِبها{

هذا اللفظ ابتداء  تشمل ما يصدق عليهالظلمات  ]سورة األنعام) ٩٧([ }ِرِلتَهتَدواْ ِبها ِفي ظُلُماِت الْبر والْبح{ :قوله
 عليهم السبل اختلطت، أي إذا المعنى اآلخر الذي ذكره طائفة من السلف ا ويدخل فيه،وهي الظلمة المعروفة
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ا  حمله-رحمه اهللا-وكبير المفسرين ابن جرير ، تاهوا فصاروا في عماية ال يهتدونوخفيت عليهم الطرق و
، وبعبارة  وظلمة الليل، يعرف كيف يهتديبحيث ال والتباس السبل ، اشتباه الطرق، وهيالمعاني الثالثةعلى 

إن اهللا لم يخص شيئاً من هذه : ، ويقول وظلمة الليل،الضالل، وظلمة ظلمة الخطأ الظلمات يدخل فيأخرى 
  .دخلت فيها جميعاً ولذلك المعاني

 ظلمة األرض  يعنيالبرظلمة ف ،ظلمة األرض والماء:  أي]سورة األنعام) ٩٧([ }الْبحِرظُلُماِت الْبر و{: وقوله

 مالبسة يمكن أن يكون ذلك باعتبار أضاف الظلمات إلى البر والبحروكونه  ، ظلمة الماء يعنيالبحرظلمة و

  .لهماالظلمة 

  .عين، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمواهللا أعلم، 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة األنعام 

  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين،

 َأنشََأكُم مـن نَّفْـٍس واِحـدٍة فَمـستَقَر          وهو الَِّذي { :في تفسير قوله تعالى    -تعالىرحمه اهللا   -قال المفسر   
     ونفْقَهٍم ياِت ِلقَولْنَا اآليفَص قَد عدتَوسمٍء          *وـاتَ كُـلِّ شَـينَا ِبِه نَبجاء فََأخْراء ممالس َل ِمنَأنز الَِّذي وهو
      تَرا مبح ِمنْه ا نُّخِْرجخَِضر نَا ِمنْهجفََأخْر           تُونيالزنَاٍب وَأع ننَّاٍت مجةٌ واِنيد انا ِقنْوالنَّخِْل ِمن طَلِْعه ِمنا واِكب

         ْؤِمنُونٍم ياٍت لِّقَوآلي ِفي ذَِلكُم نِْعِه ِإنيو رِرِه ِإذَا َأثْمواْ ِإِلى ثَمتَشَاِبٍه انظُرم رغَيا وشْتَِبهم انمالر٩٩-٩٨([ }و( 

  .]سورة األنعام

يا { :كما قال  -عليه السالم -يعني آدم    ]سورة األنعام ) ٩٨([ }وهو الَِّذي َأنشََأكُم من نَّفٍْس واِحدةٍ     {: تعالى يقول
    ثَّ ِمنْهبا وهجوا زخَلَقَ ِمنْهٍة واِحدن نَّفٍْس والَِّذي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسهاءَأيِنسا واالً كَِثيرا ِرج١([ }م (

  .]سورة النساء

 وأبو -مرضي اهللا تعالى عنه-قال ابن مسعود وابن عباس     ]سورة األنعام ) ٩٨([ }فَمستَقَر ومستَودع {: وقوله
 يدالنخعي والـضحاك وقتـادة والـس       ومجاهد وعطاء وإبراهيم   حازم وقيس بن أبي  عبد الرحمن السلمي    

فـي  : أي }ومـستَودع {: -أو أكثـرهم  - قـالوا    ،في األرحـام  :  أي }فَمستَقَر{:  الخرساني وغيرهم  وعطاء
  . األصالب

  أيضاً-رضي اهللا تعالى عنه-وعن ابن مسعود    عكسه،   : وطائفة -رضي اهللا تعالى عنه   -وعن ابن مسعود    

  .فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت: وطائفة

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، يمبسم اهللا الرحمن الرح

األول وهو أن المستقر أي فـي        ذكر القول  ]سورة األنعام ) ٩٨([ }فَمستَقَر ومستَودع { :-تبارك وتعالى -فقوله  
امة عأي أن    ، إلى أكثر المفسرين   -رحمه اهللا -  وهذا عزاه القرطبي   ،وأن المستودع أي في األصالب     األرحام

 ولكم مـستودع  ، على ظهر األرض: أي،فلكم مستقر:  والتقدير،من بعدهم يقولون بذلكلف و المفسرين من الس  
 يعني منكم من لم يخرج إلـى اآلن         ، أو فلكم مستقر على ظهرها ومنكم مستودع في الرحم         ، في األصالب  :أي

منكم : أي }ومستَودع{  على ظهر األرض   يعني }فَمستَقَر{  أو ،زال في األرحام  ي ال    بل هو  على وجه البسيطة  
 ومستودع في األصالب لم يخـرج  ، أو فمستقر على ظهرها   ،مستودع في بطنها قد ضمته بعد أن فارق الحياة        

  .بعد إلى الحياة

 وبعـضهم   ،المستقر في القبـر   :  وبعضهم يقول  ،المستقر في األرحام والمستودع في األرض     : وبعضهم يقول 
 وليس عندنا دليـل     ، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها       ،ق والمستودع من لم يخلق    ِلخُ المستقر من    :يقول
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: أي ،-رحمـه اهللا -الذي عليه عامة أهل التفسير هو ما ذكره الحافظ ابن كثير  و ،يحدد واحداً من هذه المعاني    

  .مستقر في األرحام ومستودع في األصالب

كـون  تهذه األقوال التي ذكرت كلهـا جـائز أن       : قال ف  معانيها أعم على اآلية حمل -رحمه اهللا -وابن جرير   
  . بهذه اآليةةمراد

:  أي -بكسر القـاف  - قراءة أبي عمرو بن العالء        وهي فيها قراءة أخرى متواترة    هذه اللفظة  }فَمستَقَر{ :قوله

)منكم مستِقأن   بمعنى وفسرت)فمستِقرواهللا أعلم، يعني على ظهر األرض ر.  

  .يفهمون ويعون كالم اهللا ومعناه: أي ]سورة األنعام) ٩٨([ }قَد فَصلْنَا اآلياِت ِلقَوٍم يفْقَهون{ :عالىوقوله ت

وإحيـاء   بقدر مباركاً ورزقاً للعباد   : أي ]سورة األنعام ) ٩٩([ }وهو الَِّذي َأنزَل ِمن السماء ماء     { :وقوله تعالى 
  .خلقهوغياثاً للخالئق رحمة من اهللا ب

سـورة  ) ٣٠([ }وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ شَـيٍء حـي       { :قولهك ]سورة األنعام ) ٩٩([ }فََأخْرجنَا ِبِه نَباتَ كُلِّ شَيءٍ    {
  .زرعاً وشجراً أخضر: أي ]سورة األنعام) ٩٩([ }فََأخْرجنَا ِمنْه خَِضرا{ ]األنبياء

 وحينما ذكر إخراج النبات وإنـزال المطـر   ]سورة األنعام ) ٩٨([ }قَوٍم يفْقَهون قَد فَصلْنَا اآلياِت لِ   { :يقول تعالى 

وهو الَِّذي جعَل لَكُم النُّجوم     { : قال وقبل هذه اآلية   ]سورة األنعام ) ٩٩([ }ِإن ِفي ذَِلكُم آلياٍت لِّقَوٍم يْؤِمنُون     { :قال
    راِت الْبا ِفي ظُلُمواْ ِبهتَدرِ ِلتَهحالْبلْنَ { :قالثم   ]سورة األنعام ) ٩٧([ } وفَص قَد   ونلَمعٍم ياِت ِلقَوسورة ) ٩٧([ }ا اآلي

 ومعلوم أن الفقه أخص مـن       ، ذكر العلم ثم ذكر الفقه ثم ذكر اإليمان         حيث ع في أواخر هذه اآليات    فنو ]األنعام
علمت بنـزول    : تقول ل علم يكون فقهاً ولذلك    س ك  فلي ، فالفقه علم خاص يحتاج إلى دقة واستنباط       ،مطلق العلم 

كـان هـذا      فلما ، ذلك فقهت: ال تقل  و أن االرتواء يحصل بالماء   علمت  :  وتقول ،فقهت ذلك : المطر وال تقول  
إلى شيء من  ]سورة األنعـام ) ٩٨([ }فَمستَقَر ومستَودع{ : واحتاج قولهاإلنشاء من نفس واحدةهو  المذكور هنا   

  فإنه ال يحتاج إلى دقة في النظر ولذلك         كر قبله وبعده   وأما ما ذُ   ،ر عنه بالفقه  بر ولطافته لخفاء ذلك ع    دقة النظ 

وهو الَِّذي جعَل لَكُم النُّجوم ِلتَهتَدواْ ِبها ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِر { : تعالى قوله فيأعنيالتعبير المناسب، عبر ب 
 : تعـالى  فـي قولـه   األمر وهكذا ،فهذا أمر يعلمه كل أحد     ]سورة األنعام ) ٩٧([ }آلياِت ِلقَوٍم يعلَمون  قَد فَصلْنَا ا  

وهو الَِّذي َأنزَل ِمن السماء ماء فََأخْرجنَا ِبِه نَباتَ كُلِّ شَيٍء فََأخْرجنَا ِمنْه خَِضرا نُّخِْرج ِمنْه حبـا متَراِكبـا          {
ن النَّخِْل ِمن طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌ وجنَّاٍت من َأعنَاٍب والزيتُون والرمان مشْتَِبها وغَير متَشَاِبٍه انظُرواْ ِإِلى                 وِم

         ْؤِمنُونٍم ياٍت لِّقَوآلي ِفي ذَِلكُم نِْعِه ِإنيو رِرِه ِإذَا َأثْميدركـه أهـل اإليمـان    أيضاً  هذا  ف ]سورة األنعام ) ٩٩([ }ثَم 

هو الخالق المدبر المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويحيي األرض بعد موتها-عز وجل-ون أن اهللا ويقر .  

 ]سـورة األنعـام   ) ٩٩([ }وهو الَِّذي َأنزَل ِمن السماء ماء فََأخْرجنَا ِبِه نَباتَ كُلِّ شَيءٍ          {: -تبارك وتعالى -قوله  

أي " :وقال ]سورة األنبياء) ٣٠([ }وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ شَيٍء حي  { :كقوله": -رحمه اهللا -ل الحافظ ابن كثير     يقو
 }وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ شَيٍء حي     {: تفسيره لهذه اآلية بقوله    "بقدر مباركاً ورزقاً للعباد وإحياء وغياثاً للخالئق      

أنه  أي ]سورة األنعام ) ٩٩([ }فََأخْرجنَا ِبِه نَباتَ كُلِّ شَيءٍ    { :يكون باعتبار أن المعنى في قوله      ]ءسورة األنبيا ) ٣٠([
ينبت منـه النبـات     و ، وتنبت منه أيضاً الدواب بجميع أنواعها      ، منه أجسام اآلدميين   تبنتف ،ينبت منه كل شيء   

 مـن    ينبت منه كل شـيء     يعني ]األنعام سورة) ٩٩([ }كُلِّ شَيءٍ فََأخْرجنَا ِبِه نَباتَ    { :أي أن قوله  ،  بجميع أنواعه 
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 التفسير هو الذي اختـاره كبيـر        وهذا،   فقط باتات والزروع نال ليس المقصود  و وسائر الكائنات الحية   جساماأل
سـائر   :أي ،فسره بالنبات المعـروف    أيضاً من    من أهل العلم  لكن   ،أيضاً -رحمه اهللا -ابن جرير   المفسرين  

  . بالماء الذي أنزله من السماء-عز وجل-كل ذلك يخرجه اهللا  فلنباتات المختلفة من الثمار والزروعأنواع ا

ث عنه هو   حدهذا الماء الذي أنزلناه؛ ألن الم     أخرجنا من   : أي ]سورة األنعام ) ٩٩([ }فََأخْرجنَا ِمنْه خَِضرا  { :ولهق
ـ        ليس من النبات وإنما    إخراج الخضر  وذلك أن    وليس اإلخراج من النبات    الماء سقى  يكون من الماء الـذي ي
  .منه

 ، ففسر الخـضر باألخـضر     "أي زرعاً وشجراً أخضر   ": قال ]سورة األنعام ) ٩٩([ }فََأخْرجنَا ِمنْه خَِضرا  {: قوله
 وبعـضهم   ، وهو ما يتشعب من األغصان الخارجة من الحبة        ،الخضر هو الرطب من البقول    : وبعضهم يقول 

  .واهللا تعالى أعلم ،ذرة وما أشبه ذلك بالخضر سائر أنواع الحبوب كالبر والشعير والالمراد: يقول

 ،م بعد ذلك نخلق فيه الحـب والثمـر         ث ،أي زرعاً وشجراً أخضر    ]سورة األنعام ) ٩٩([ }فََأخْرجنَا ِمنْه خَِضرا  {
  .كالسنابل ونحوهايركب بعضه بعضاً : أي ]نعامسورة األ) ٩٩([ }نُّخِْرج ِمنْه حبا متَراِكبا{ :ولهذا قال تعالى

}    انا ِقنْوالنَّخِْل ِمن طَلِْعه ِمنةٌ{ ،وهي عذوق الرطب   جمع قنو : أي ]سورة األنعام ) ٩٩([ }واِنيسـورة  ) ٩٩([ }د
 :-مـا رضـي اهللا تعـالى عنه     - أي قريبة من المتناول كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس               ]األنعام

}انةٌ ِقنْواِنيرواه ابن جرير[ قصار النخل الالصقة عذوقها باألرض :يعني بالقنوان الدانية }د[.  

كما نرى في السنبلة فإن الحبة فيها بهذه الصفة التـي  أي   ]سورة األنعـام  ) ٩٩([ }نُّخِْرج ِمنْه حبا متَراِكبا   { :قوله
  .-عز وجل- اهللا ذكرها

، "الكافور"وهو الذي يسميه العامة  ىر بالكُفُرسالطلع فُ ]سورة األنعام) ٩٩([ }ِعها ِقنْوانوِمن النَّخِْل ِمن طَلْ{ :قال
ـ يخرج منها الكُ  فإنه  ما تطلع النخلة     أول   وذلك أنه  ،اإلغريضوهو الغالف الذي يحوي      نـسميه   الـذي    ىرفُ

األبـيض فـي     الشيء   إلغريض هو  وا ،يستر ما بداخله من اإلغريض    حيث   من الكَفر وهذه التسمية   الكافور؛  
 وهو ما يسمى بعد ذلك بـالقنو أو  ،سر ثم بعد ذلك تبدأ تنعقد منه أصول الب  ،ثم بعد ذلك يخضر    ربؤأوله الذي ي  

فإذا تطاول عليه الزمن وذهب ما فيه من البسر أو الرطـب    بمنزلة عنقود العنب   وهو   عذق النخيل أي   ،العذق
  .العرجون:  لهقيل

 قنـوان،   يعني يخرج من طلعها    ]سورة األنعام ) ٩٩([ }وِمن النَّخِْل ِمن طَلِْعها ِقنْوان    { :-ك وتعالى تبار-قال اهللا   
 ، وفسره بعضهم بنفس اإلغـريض ،الغالفأي ى رفُسره بعضهم بهذا الكُف، وقد  وهو العذق،جمع قنووالقنوان  

  يخرج من هـذا اإلغـريض   و ،اإلغريضنه  فهذا الغالف في الواقع يخرج م   ،طلع في اللغة  : ذا يقال له  ه كلو

كـون  يالذي  حبات صغيرة جداً تتحول بعد ذلك إلى الرطب والتمر           - المعروفة بالهيئةه  ئالذي في أوله ومبد   -
  .في غاية الحالوة

 "ق"في سـورة   و،قريبة من المتناول :أي ]سورة األنعام) ٩٩([ }وِمن النَّخِْل ِمن طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌ{ : تعالى قال
، والثمر األجود يكون في النخل      والباسقات هي الطوال   ]سورة ق ) ١٠([ }والنَّخَْل باِسقَاٍت لَّها طَلْع نَِّضيد    { :قال

أسهل وذلك أنه كلما ارتفعت الشجرة إلى        في القصيرة يكون     وصول الماء والغذاء   النخلة القصيرة والسبب أن   
ـ  يقومـون ب أهل الزراعـة ولذلك نجد ،  األعلى كان وصول الغذاء والماء إلى ثمرها أصعب        النباتـات  سميد ت
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 ،ألن الزروع تتشرب ذلك وتتشبع بـه ؛ ون للزروعن ذلك يكون للشجر الطوال وال يك إ: يقولونو ،بالنجاسات
ناها لرأي  وما أشبه ذلك   ،والنعناع الكراث وأنواع البقول   ك إلى زروع تسقى من هذه النجاسات     نا  ظرولذلك إذا ن  
يؤثر فيها تأثيراً سـريعاً      ذلك أنه  و ،ة جيدة في مظهرها تستهوي الناظر     عتكون مترعر أي   ،ارةضفي غاية الن  

  .الطويلة شجار األمباشراً بخالف

 :وهنا قالأي طويلة   ]سورة ق ) ١٠([ }والنَّخَْل باِسقَاتٍ { :قال" ق" في سورة    -عز وجل -اهللا  أن  مما يذكر هنا    و

 ولهذا التفـاوت فـي   ،قريبة لمن أراد أن يتناولها أي   ]سورة األنعام ) ٩٩([ }وِمن النَّخِْل ِمن طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌ     {
وِمن النَّخِْل ِمـن    { : فقال سورة األنعام   هذا من باب االكتفاء    أن   -كالزجاج–ى قول بعضهم    علالوصف وجه، ف  

  . ليدل به على اآلخراكتفى بأشرف النوعين ف،وبعيدة: أي ]سورة األنعام) ٩٩([ }طَلِْعها ِقنْوان داِنيةٌ

وإن لـم تنفـع     : أي: على قول الفراء   ] سورة األعلى  )٩([ }فَذَكِّر ِإن نَّفَعِت الذِّكْرى   {: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى    
سـورة  ) ٨١([ }سراِبيَل تَِقيكُم الْحر{ :، ومن ذلك قوله تعالى   يدلل به على اآلخر   القسمين ل ، فاكتفى بأشرف    فذكر

  .هذا ال إشكال فيهو ، وهكذا،د والبر:أي ]النحل

والنَّخْـَل  { ":ق"سـورة    فـي    قوله، ويكون   متنانمن باب اال   فيكون هذا    الذكربمقصود  إن دانية   : لكن إذا قيل  
 ومظاهر العظمـة والقـدرة علـى    ،مظاهر العظمة والقدرة على الخلقمن باب ذكر     ]سورة ق ) ١٠([ }باِسقَاٍت
في متنـاول اليـد       قنوانها يكون بذكر النخل القصار التي تكون      وفي االمتنان    ،كون في النخل الطوال   تالخلق  
ربما تركوا فيه الثمر؛    هم  أنخيل  المشاهد عند أهل الن   ف ولذلك   ، إلى كلفة وصعود وتعب     مريدها ال يحتاج بحيث  
ر من قيمتـه    يكلفهم أكث  حيث   والتصرف فيه  بيعه عندونة إخراج هذا الثمر وقطافه أكثر من االنتفاع به          ئألن م 

 تكون بالقصار أكثر    المنةالخالصة أن    فهذا مشاهد، و   ، للدواب في آخر الوقت    فيتركونه ثم يصرمونه بعد ذلك    
   . واهللا أعلم، والعظمة تظهر في الطوال أجلى من ظهورها في القصار،من المنة في الطوال

قنـوان  الوبعـضهم فـسروا      -وهذا هو المشهور  - قنوان هي العذق   ال ]سورة األنعام ) ٩٩([ }ِقنْوان{ :في قوله و
بالجفـي   كمن الحياة متوجد في   وهو مادة بيضاء تؤكل      ،قلب النخلة سميه  هو الذي ن   الجمار و ،وهذا بعيد  ،ارم 

، والمقـصود أن    فإذا مات هذا انتهـت النخلـة      ب الجديدة   سالفروع الجديدة أو الع   الذي يخرج منه    قلب النخلة   
  . واهللا أعلم،بعيدتفسير القنوان بهذا 

 وهذان النوعـان    ،ات من أعناب  جن ونخرج منه : أي ]سورة األنعام ) ٩٩([ }وجنَّاٍت من َأعنَابٍ  { :وقوله تعالى 
  .هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز

سورة ) ٩٩([ )من َأعنَابٍ  وجنَّاتٌ(في قراءة عاصم بالرفع      ]سورة األنعام ) ٩٩([ }وجنَّاٍت من َأعنَابٍ  { :قوله تعالى 

  . على العطف-بالجر– وهذه القراءة ،ولهم جنات من أعناب والتقدير ]األنعام

 -النخيل واألعنـاب  – على ذكر هذين النوعين من الثمار      -عز وجل -اهللا  اقتصر  لماذا    هو مقدرسؤال  وهنا  

عنـد  وهذان النوعان هما أشرف الثمار      ": -رحمه اهللا –وجد ثمار أخرى؟ فالجواب هو قول الحافظ        تأنه  مع  
ـ ،ا عندهم من الثمار أفضل وأنفع مماوهالعرب  ماه يعرفانلذلما ا هنين النوعيألن هذ؛ أي  "أهل الحجاز  اهللا  ف

 لما ذكر ثمـار   ولذلك،جرت عادة القرآن أنه يخاطب العرب بمعهودهم بما يعرفونه وقد     المخاطبينعلى  يمتن  
 الموجودة في الدنيا مما قد يكون أجود طعماً من التمر والعنـب            األخرى   ذكر لهم ألوان الثمار    أيضاً لم ي   الجنة
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ذكر لهـم الفيـل    يملذكر لهم عجائب الخلق في الحيوان ذكر لهم الجمل و لما  وكذلك   ،خاطبهم بمعهودهم وإنما  
 ونحـو   نات البحرية الضخمة كبعض الحيتـان     لهم أيضاً بعض الحيوا   ذكر  م ي  ول ،وحيد القرن وال الزرافة   وال  

   .خاطبهم بما يعرفونف ،ربما ما رأوا ذلك وال عرفوهذلك؛ ألنهم 

  كما امـتن اهللا بهمـا  ،الحجاز وربما كانا خيار الثمار في الدنياوهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل   

سـورة  ) ٦٧([ }وِمن ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا وِرزقًا حـسنًا         { :على عباده في قوله تعالى    
  .]سورة يــس) ٣٤([ } نَِّخيٍل وَأعنَاٍبوجعلْنَا ِفيها جنَّاٍت ِمن{ :وقال وكان ذلك قبل تحريم الخمر، ]النحل

ر يعنـي  المقـصود بالـسكَ  :  وقالوا،مع أن ذلك أباه جمع من أهل العلم      - رر بالمسكِ هذا بناء على تفسير السكَ    
 أو  مـاء  جـرة  أو الرطب فـي  التمرايلقو  بأنفي األسقية ومعلوم أنهم كانوا ينتبذون -العصير الحلو المستلذ  

 وربمـا ألقـوا   ، حلو الطعم حيث يكونالنبيذ:  طمعه إلى لون من الشراب يقال له ماء أو فيتحول لون ال  ها  نحو
  . فإذا مضى عليه مدة ربما اشتد وألقى بالزبد وصار مسكراً،اًحلوصير في بدل التمر العنب ونحوه

متشابه فـي   :قال قتادة وغيره ]ألنعامسورة ا) ٩٩([ }والزيتُون والرمان مشْتَِبها وغَير متَشَاِبهٍ    { :وقوله تعالى 
  . ومتخالف في الثمار شكالًَ وطعماً وطبعاً،الورق والشكل قريب بعضه من بعض

 ، والرمـان كـذلك    ،الزيتون أنواع كثيرة جداً   ف ،ف لكن الطعوم تتخل   ،يعني أن أشكالها في الظاهر ربما تتشابه      
تتشابه بالشكل وتختلـف فـي   هو معروف ونجدها   معارض لبعض الثمار كما      اآلن تقام و ،وهكذا سائر الثمار  

التمر متشابه في الظاهر ولكنه مختلف في أنواعـه وطعومـه وخصائـصه       ف ، وكل نوع له خصائصه    ،الطعم
 فهذه شجرة عنب وهـذه   ، وهكذا يشتبه شجره في ورقه وأغصانه وفروعه ولكن ثماره تكون مختلفة           ،وتركيبه

 تختلف  ، يخرج منها لون آخر    ه هذه يخرج منها لون من الثمر وهذ        إال أن  ، وهذه نخلة وهذه نخلة    ،شجرة عنب 
  . وتختلف أيضاً طعومه وأنواعه،ألوانه من أحمر إلى أصفر

 قاله البراء بن عازب وابن  ،نضجه: أي ]سورة األنعام ) ٩٩([ }انظُرواْ ِإِلى ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر وينِْعهِ     { :وقوله تعالى 
 أي فكروا في قدرة     ،والضحاك وعطاء الخرساني والسدي وقتادة وغيرهم      -مرضي اهللا تعالى عنه   -عباس  

 -سبحانه وتعـالى  - وغير ذلك مما خلق      ، بعد أن كان حطباً صار عنباً ورطباً       ، من العدم إلى الوجود    هخالق

وِفي اَألرِض ِقطَع متَجاِوراتٌ وجنَّاتٌ مـن َأعنَـاٍب     { :كقوله تعالى ،  من األلوان واألشكال والطعوم والروائح    
سورة ) ٤([ اآلية }وزرع ونَِخيٌل ِصنْوان وغَير ِصنْواٍن يسقَى ِبماء واِحٍد ونُفَضُل بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُلِ      

  .]الرعد

يخرج ثم تشترك في أصل واحد   تجد النخلة أحياناً     يعني ]سورة الرعد ) ٤([ }ِصنْوان وغَير ِصنْوانٍ  { :تعالى قوله
  . عن األخرىكل نخلة مستقلةتجد  وأحياناً ،من جوانبها نخيل

دالالت على كمال قدرة خالق هذه األشياء وحكمته        :  أي }آلياٍت{ أيها الناس  }ِإن ِفي ذَِلكُم  { :ولهذا قال هاهنا  
  .يصدقون به ويتبعون رسله:  أي}لِّقَوٍم يْؤِمنُون{ورحمته 

}            ـِصفُونا يمالَى عتَعو انَهحبِر ِعلٍْم سنَاٍت ِبغَيبو ِنينب قُواْ لَهخَرو مخَلَقَهو كَاء الِْجنلُواْ ِللِّه شُرعج١٠٠([ }و (

ه أن عبدوا الجن فجعلوهم هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع اهللا غيره وأشركوا في عبادت ]سورة األنعام
  .تعالى اهللا عن شركهم وكفرهم، شركاء له في العبادة
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أنهم ما عبدوها إال عن طاعـة       : بدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون األصنام؟ فالجواب         فكيف ع  :فإن قيل 
لَّعنَـه اللّـه   * ن ِإالَّ شَيطَانًا مِريداِإن يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإنَاثًا وِإن يدعو{ : كقوله،الجن وأمرهم إياهم بذلك 

وُألِضلَّنَّهم وُألمنِّينَّهم وآلمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان اَألنْعـاِم وآلمـرنَّهم         * وقَاَل لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيبا مفْروضا     
يِعدهم ويمنِّيِهم وما يِعدهم * ِخِذ الشَّيطَان وِليا من دوِن اللِّه فَقَد خَِسر خُسرانًا مِبينًافَلَيغَيرن خَلْقَ اللِّه ومن يتَّ

  اآليـة }َأفَتَتَِّخذُونَه وذُريتَه َأوِلياء ِمن دوِني{ :وكقوله تعالى  ]سورة النساء ) ١٢٠-١١٧([ }الشَّيطَان ِإالَّ غُرورا  

  .]سورة الكهف) ٥٠([

سـورة  ) ٤٤([ }يا َأبِت لَا تَعبِد الشَّيطَان ِإن الشَّيطَان كَان ِللرحمِن عِصيا{ : ألبيه-عليه السالم-وقال إبراهيم  
وَأن اعبـدوِني هـذَا   *  عدو مِبـين َألَم َأعهد ِإلَيكُم يا بِني آدم َأن لَّا تَعبدوا الشَّيطَان ِإنَّه لَكُم    { :وكقوله ]مريم

 تَِقيمساطٌ منَا   { :يوم القيامة  -عليهم السالم -وتقول المالئكة    ]سورة يــس ) ٦١-٦٠([ }ِصرِليَأنتَ و انَكحبس
ْؤِمنُونم ِبِهم مهَأكْثَر الِْجن وندبعْل كَانُوا يوِنِهم بسورة سبأ) ٤١([ }ِمن د[.  

 لعبادتهم للجن أحسن من تفسير من فـسر اآليـة بـأن             -رحمه اهللا -ي ذكره الحافظ ابن كثير      لذذا التوجيه ا  ه
  . عنهمستترونمأنهم ون بمعنى يراهم الناس وإنما يجتنُّ بمعنى أنهم ال المقصود بالجن المالئكة الجتنانهم

طائفة منهم أن المالئكـة بنـات        وادعى   ، من عبدت المالئكة كما هو معلوم      -وليس كل العرب  - ومن العرب 
 الذي ذكره الحافظ لعله من أفضل ما يقـال فـي معنـى         -واهللا تعالى أعلم  -هذا التفسير   فعلى كل حال    و ،اهللا

،  كان موجوداً عندهم    الذي  مثل الذبح للجن   ،صرف أنواع من العبادة مباشرة للجن     ، ويدخل في ذلك أيضاً      اآلية
مـا  يدخل أيـضاً     و ،من سفهاء قومه  أعوذ بسيد هذا الوادي     : قول قائلهم  حيث كان ي    االستعاذة بالجن  ومن ذلك 

وجعلُواْ ِللّـِه  { : هذا كله داخل في قوله،فونها للجن كما هو معروفرأشبه ذلك من العبادات المباشرة التي يص     
كَاء الِْجنسورة األنعام) ١٠٠([ }شُر[.  

 أي أن المقصود }الِْجن{: ثم فسره بقوله   }علُواْ ِللِّه شُركَاء  وج{ :أي والجن يحتمل هنا أن يكون بدالً من شركاء       
  . واهللا أعلم،م الجنههؤالء الشركاء ب

 فهو الخالق وحـده  ،وخلقهم: أي ]سورة األنعام) ١٠٠([ }وجعلُواْ ِللِّه شُركَاء الِْجن وخَلَقَهم  { :قال تعالى ولهذا  
واللَّه خَلَقَكُم  * قَاَل َأتَعبدون ما تَنِْحتُون   { :-عليه السالم - إبراهيم    كقول ، فكيف يعبد معه غيره    ،ال شريك له  
 لُونما تَعم؛ هو المـستقل بـالخلق وحـده   -سبحانه وتعالى-معنى اآلية أنه و ]سورة الصافات) ٩٦-٩٥([} و 

  .فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده ال شريك له

ـ    يعني والحال  ،جملة حالية  ]سورة األنعام ) ١٠٠([ }وخَلَقَهم{ : قوله كوني على هذا   الحـال أنهـم      أو ،مأنه خلقه
  .قد علموا أنه خلقهمم والحال أنه ]سورة األنعام) ١٠٠([ }لُواْ ِللِّه شُركَاء الِْجنوجع{ وأ ،علموا أنه خلقهم

من ضل في  ضالل لىع  تعالىينبه به ]سورة األنعام) ١٠٠([ }وخَرقُواْ لَه بِنين وبنَاٍت ِبغَيِر ِعلْمٍ  { :وقوله تعالى 
ومن قاله من النصارى     -عليه السالم - كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرٍ        ، بأن له ولداً   وصفه تعالى 
 تعالى  ،إنها بنات اهللا   :-عليهم السالم -من مشركي العرب في المالئكة        ومن قال  -عليه السالم -في عيسى   

  .لمون علواً كبيراًاهللا عما يقول الظا
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سـبحانَه  { : ولهذا قـال   ،وكذبوا كما قاله علماء السلف     وتخرصوا اختلقوا وائتفكوا : أي }وخَرقُواْ{ومعنى  
  ِصفُونا يمالَى عتَعتقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤالء الجهلة الضالون من         : أي ]سورة األنعام ) ١٠٠([ }و

  .ركاءاألوالد واألنداد والنظراء والش

ترجـع إلـى شـيء     أيضاً -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير  هاذكرالتي  هذه المعاني التي ذكرها السلف و     بعض  
،  اآليـة ههذا كله داخل في معنى هذ: قال و سرد جملة منها بل، ولذلك ما احتاج إلى أن يرجح شيئاً منها ،واحد

  .شبه ذلكأ، وما اخترعواويعني اختلقوا  ]سورة األنعام) ١٠٠([ }لٍْموخَرقُواْ لَه بِنين وبنَاٍت ِبغَيِر ِع{ :أي أن قوله

ومعلوم أن زيادة    )قوا له وخر( : هكذا قرأه نافع بالتشديد   ]سورة األنعام ) ١٠٠([ }وخَرقُواْ لَه بِنين وبنَاتٍ   { :وقوله
 من ذلك حيث زعـم اليهـود مـا       لكثرة ما وقع   ، أي  يدل على التكثير   )خرقواو( : فقوله ،المبنى لزيادة المعنى  

  . واهللا تعالى أعلم،المالئكة بنات اهللا:  قال بعضهم وهكذا العرب حينما،زعموا وزعم النصارى ما زعموا

  بيـان ]سورة األنعام) ١٠٠([ }وخَرقُواْ لَه بِنين وبنَاٍت ِبغَيِر ِعلْمٍ   {:وقوله} وجعلُواْ ِللِّه شُركَاء الِْجن   { :في قوله و

  .ائعهم وجناياتهم العظيمةظمن مخازيهم وفهذه  أن

ن إ: بأن المراد بذلك الزنادقة الذين قالوا      ]سورة األنعام ) ١٠٠([ }لُواْ ِللِّه شُركَاء الِْجنْ   وجع{ :قولهوبعضهم فسر   
 هـو الـذي خلـق       -عز وجل - فاهللا   ،اهللا والشيطان هما إلهان يختص كل واحد منهما بشيء من المخلوقات          

 ومـا   والنار والحشرات الضارة  ، والشيطان هو الذي خلق الثعابين والعقارب والهوام والدواب الضارة         ،لخيرا
اهللا هـو الـشيطان    إن : الذين يقولونيشبه قول بعض الزنادقة المعاصرينهو  و ،هذا قول الزنادقة   ،أشبه ذلك 

  .- اهللامقبحه- وجهان لعملة واحدة

ئـك  أي مثـل أوال    ]سورة األنعام ) ١٠٠([ } شُركَاء الِْجن  وجعلُواْ ِللّهِ { : بقوله ن المراد إ: ومن أهل العلم من قال    
 وعلى كـل    ،خلق الظالم  اآلخرخلق النور و    أحدهما  اثنين إلهين إن في الكون     :قالواذين  المجوس والمانوية ال  

  .تعالى أعلم واهللا ،حال ما ذكره الحافظ ابن كثير يكفي في بيان المراد

}               ِلـيمٍء عِبكُـلِّ شَـي وٍء وهخَلَقَ كُلَّ شَيةٌ واِحبص تَكُن لَّه لَمو لَدو لَه كُونِض َأنَّى ياَألراِت واومالس ِديعب{ 

  .]سورة األنعام) ١٠١([

هما ومحدثهما على غير مثال ئشمبدعهما وخالقهما ومن: أي ]سورة األنعام) ١٠١([ }بِديع السماواِت واَألرِض{
  . ومنه سميت البدعة بدعة؛ ألنه ال نظير لها فيما سلف، كما قال مجاهد والسدي،سبق

}   لَدو لَه كُونوالولـد إنمـا   :  أي،!؟كيف يكون له ولد ولم تكن له صـاحبة : أي ]سورة األنعام ) ١٠١([ }َأنَّى ي
 ألنه خالق كل شـيء     شيء من خلقه؛      يناسبه وال يشابهه   ال يكون متولداً بين شيئين متناسبين واهللا تعالى      

سـورة  ) ٨٩-٨٨([ }لَقَد ِجْئتُم شَـيًئا ِإدا    * وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا   { : كما قال تعالى   ،فال صاحبة له وال ولد    
  .]سورة مريم) ٩٥([ }وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَردا{ :إلى قوله ]مريم

}      ِليمٍء عِبكُلِّ شَي وٍء وهخَلَقَ كُلَّ شَين تعالى    ]سورة األنعام ) ١٠١([ }وأنه الذي خلق كل شيء وأنه بكـل       فبي 

 تعـالى اهللا  !؟ فأنى يكون له ولد، له فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي ال نظير  ،شيء عليم 
  .عن ذلك علواً كبيراً
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الَّ تُدِركُه اَألبـصار وهـو    *م ال ِإلَه ِإالَّ هو خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شَيٍء وِكيٌلذَِلكُم اللّه ربكُ  {
اللَِّطيفُ الْخَِبير وهو ارصاَألب ِركدسورة األنعام) ١٠٣-١٠٢([ }ي[.  

ال ِإلَه ِإالَّ هو خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء { ال ولد له وال صاحبة   و لق كل شيء  الذي خ : أي }ذَِلكُم اللّه ربكُم  {: يقول تعالى 
وهدبوأقروا له بالوحدانية وأنه ال إله إال هـو ،فاعبدوه وحده ال شريك له   : أي ]سورة األنعـام  ) ١٠٢([ }فَاع ، 

  . وال صاحبة له وال نظير وال عديل،وأنه ال ولد له وال والد

ـ         : أي ]سورة األنعام ) ١٠٢([ } شَيٍء وِكيلٌ  وهو علَى كُلِّ  { هم ؤحفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويـرزقهم ويكل
  .بالليل والنهار

كمـا   في الدنيا وإن كانت تراه فـي اآلخـرة    ال تدركه : أي ]سورة األنعام ) ١٠٣([ }الَّ تُدِركُه اَألبصار  { :وقوله
من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد         -وسلمصلى اهللا عليه    -تواترت به األخبار عن رسول اهللا       

من زعم أن محمداً أبصر ربـه  ":  أنها قالت  -ارضي اهللا تعالى عنه   - كما قال مسروق عن عائشة       ،والسنن
) ١٠٣([ }الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يـدِرك اَألبـصار       { : فإن اهللا تعالى قال    ،على اهللا ": ةي وفي روا  )١("فقد كذب 

  .)٢("]سورة األنعام

إن اهللا ال ينـام وال      ((:  مرفوعاًَ -رضي اهللا تعالى عنه   -وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى األشعري         
 حجابـه  ،رفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار         ي ، يخفض القسط ويرفعه   ،ينبغي له أن ينام   

  .)٣()) انتهى إليه بصره من خلقهحات وجهه ماب لو كشفه ألحرقت س،النور أو النار

يا موسى إنه ال يراني حـي إال مـات وال           :  إن اهللا تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية        :وفي الكتب المتقدمة  
  . أي تدعثر،يابس إال تدهده

 قَاَل سبحانَك تُبتُ ِإلَيك وَأنَـاْ َأوُل        فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبِل جعلَه دكا وخَر موسى صِعقًا فَلَما َأفَاقَ          { :وقال تعالى 
ْؤِمِنينه هذا األثر اإلدراك الخاص ال ينفي الرؤيـة يـوم القيامـة لعبـاد    يونفْ ]سورة األعـراف  ) ١٤٣([ }الْم 

  . فال تدركه األبصار-تعالى وتقدس وتنزه- فأما جالله وعظمته على ما هو عليه ،المؤمنين كما يشاء

 فـنحن  ،اإلدراك يعني اإلحاطـة ؛ فاإلدراك غير الرؤية ]سورة األنعام) ١٠٣([ }الَّ تُدِركُه اَألبصار  { :يقول تعالى 
ده صـدق وحـق ال    ووع-صلى اهللا عليه وسلم- قال لموسى -عز وجل- واهللا   ،نرى السماء لكننا ال ندركها    

فَاضـِرب  { :، قال تعـالى   ك يدرك ني أن فرعون ل   يعن ]سورة طـه ) ٧٧([ }لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى    { :-فيتخل
 عـن   -عز وجل -ومع ذلك قال اهللا      ]سورة طـه ) ٧٧([ }لَهم طَِريقًا ِفي الْبحِر يبسا لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى         

قَـاَل  { ىيعني كل طائفة نظـرت إلـى األخـر    ]سورة الشعراء) ٦١([ }فَلَما تَراءى الْجمعاِن{ :قول قوم موسى 

                                                
) ٣٠٦٢ (آمين والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه: باب إذا قال أحدكم -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 1

صلى -وهل رأى النبي  ]سورة النجم) ١٣( [}ولَقَد رآه نَزلَةً ُأخْرى{ :-عز وجل-باب معنى قول اهللا  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ١١٨١ص  / ٣ج (
قد أعظم على اهللا ف: "ولفظ مسلم" فقد كذب: "بدل قولها" فقد أعظم : "إال أن لفظ البخاري   ) ١٥٩ص   / ١ج  ) (١٧٧ ( ربه ليلة اإلسراء؟   -اهللا عليه وسلم  

 ".الفرية

 .وصححه األلباني) ٢٦٢ص  / ٥ج ) (٣٠٦٨( باب تفسير سورة األنعام –سنن الترمذي في كتاب التفسير  - 2

حجابه النور لو كشفه ألحرق سبحات وجهه ما انتهى " : وفي قوله"إن اهللا ال ينام" :-عليه السالم- باب في قوله  -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان       - 3
 ).١٦١ص  / ١ج ) (١٧٩ ("ليه بصره من خلقهإ
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   كُونردى ِإنَّا لَموسم ابحأما الرؤية فتحققت مع     ، فنفى اإلدراك  ،الحظ ]سورة الشعراء ) ٦٢-٦١([ }قَاَل كَلَّا  *َأص 
فرؤية الفراعنة لموسى ومن معه ليـست        ]سورة طـه ) ٧٧([ }لَّا تَخَافُ دركًا  { : وعده بقوله  -عز وجل -أن اهللا   
عـز  - فـاهللا    ، وبهذا نعرف الفرق بين اإلدراك وبين الرؤية       ، اإلدراك ن ال يقع  دراك؛ ألن اهللا وعده بأ    من اإل 
سـورة  ) ١٠٣([ }وهو يدِرك اَألبـصار   { ال تحيط به  : أي ]سورة األنعام ) ١٠٣([ }الَّ تُدِركُه اَألبصار  { :قال -وجل

وجـوه يومِئـٍذ    {: -حانه وتعـالى  سـب -  كما قال   واقع في اآلخرة   فنظر الناظرين إليه  ،  يحيط بها : أي ]األنعام
يعني تنظر إلـى     ]سورة القيامة ) ٢٣([ }ِإلَى ربها نَاِظرةٌ  { من النضرة والحسن  يعني   ]سورة القيامة ) ٢٢([ }نَّاِضرةٌ

  .-عز وجل-اهللا 

  والنظر إذا عتقول ،كر فالمقصود به نظر القلب والتف     "في"ـ وإذا عدي ب   ،فالمقصود به نظر العين   " إلى"ـي ب د :

تبـارك  - فـي النظـر إلـى اهللا    -عز وجل- وهنا قال اهللا ، بمعنى التفكر  ، سأنظر في أمرك   ،نظرت في كذا  
إنكم سترون ربكم كما ترون هـذا القمـر ال          (( :في الحديث و ]سورة القيامة ) ٢٣([ }ِإلَى ربها نَاِظرةٌ  {: -وتعالى

  .)٤())تضامون في رؤيته

 ، في اآلخرة  -تبارك وتعالى -قيدة أهل السنة والجماعة أن أهل اإليمان يرون اهللا          عف ،وأحاديث الرؤية متواترة  
صـلى اهللا  - وال غير النبـي  -صلى اهللا عليه وسلم  -لم يره ال النبي      و ،رؤية ال تكون  أما في الدنيا فإن هذه ال     

ـ  { : ربه الرؤية قال له-صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا لما طلب موسى     -عليه وسلم  سـورة  ) ١٤٣([ }يلَـن تَراِن

ولَِكِن انظُر ِإلَـى الْجبـِل   { : فقال مستحيالًيس على أمر ممكن ول-أعني إمكانها-ثم علق هذه الرؤية   ]األعراف
 ]ة األعـراف  سور) ١٤٣([ }فَِإِن استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَراِني فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبِل جعلَه دكا وخَر موسى صِعقًا             

دل علـى    علقه بشيء مستحيل  فلما لم ي   ،أمر ممكن هو   يقويه على هذا     -عز وجل -فكون الجبل يبقى وأن اهللا      
 -عـز وجـل  -أما في اآلخرة فـإن اهللا  و ،أن الرؤية ممكنة ولكنها ممتنعة في الدنيا لضعف قوى الخلق عنها   

  . واهللا أعلم،ينشئوهم نشأة أخرى

 ،تثبت الرؤية في الدار اآلخرة وتنفيها في الـدنيا  -ارضي اهللا تعالى عنه-شة  ولهذا كانت أم المؤمنين عائ    
الذي نفته اإلدراك الذي هو ف ]سورة األنعام) ١٠٣([ }الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار{ :وتحتج بهذه اآلية

  .بشر وال للمالئكة وال لشيءبمعنى رؤية العظمة والجالل على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن لل

 ، عليه؛ ألنه خلقهـا يحيط بها ويعلمها على ما هي: أي ]سورة األنعـام ) ١٠٣([ }وهو يدِرك اَألبصار  { :وقوله
ر باإلبـصار عـن   وقد يكون عب ]سورة الملـك ) ١٤([ }َألَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير{ :تعالىكما قال   

ال يـراه   :]سورة األنعام) ١٠٣([ }الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار{ : كما قال السدي في قوله  ،صرينالمب
  .وهو يرى الخالئق شيء

 }وهـو يـدِرك اَألبـصار      الَّ تُدِركُه اَألبصار  { :الناس، ويكون قوله تعالى   : على هذا يكون معنى األبصار أي     

  . ال حاجة إليه هذا القوللكن ،ال يدركه الناس وهو يدركهم:  أي]سورة األنعام) ١٠٣([

                                                
     ومسلم في كتاب المساجد ومواضـع الـصالة   ) ٢٠٣ص  / ١ج ) (٥٢٩(باب فضل صالة العصر  -أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصالة     - 4

 ).٤٣٩ص  / ١ج ) (٦٣٣(باب فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما  -
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 ،اللطيـف السـتخراجها    :قال ]سورة األنعام ) ١٠٣([ }وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير  { :ىوقال أبو العالية في قوله تعال     
يا بنَي ِإنَّهـا ِإن تَـك   { :به ابنهوهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ  اهللا أعلم، و ،الخبير بمكانها 

 بٍةِمثْقَاَل ح      لَِطيـفٌ خَِبيـر اللَّه ِإن ا اللَّهْأِت ِبهِض يِفي الَْأر اِت َأواومِفي الس ٍة َأوخْرٍل فَتَكُن ِفي صدخَر نم{ 

  .]سورة لقمان) ١٦([

الخبير هو الذي يعلـم بـواطن        ف ،ي يعلم دقائق األشياء    الذ : أي والمعنى اآلخر ،  الرفيقأحد معاني اللطيف أي     
الَّ تُدِركُه اَألبصار وهـو     { : فقال اللطيف والخبير هنا  كر  اهللا تعالى ذ   ف ، واللطيف هو الذي يعلم دقائقها     ،األشياء

 بواطنها، واهللا مل ويع،ئق األمورالذي يعلم دقاأي هو   ]سورة األنعام ) ١٠٣([ } الْخَِبير يدِرك اَألبصار وهو اللَِّطيفُ   
  .أعلم

 .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٤(سورة األنعام 

  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين،

صآِئر ِمن ربكُم فَمن َأبصر فَِلنَفِْسِه ومن       قَد جاءكُم ب  { :قوله تعالى   في تفسر  - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
-١٠٤([ }وكَذَِلك نُصرفُ اآلياِت وِليقُولُواْ درستَ وِلنُبينَه ِلقَوٍم يعلَمـون        * عِمي فَعلَيها وما َأنَاْ علَيكُم ِبحِفيظٍ     

صـلى  -وما جاء به رسول اهللا  ،لتي اشتمل عليها القرآنج اجالبصائر هي البينات والح    ]سورة األنعام ) ١٠٥
  .-اهللا عليه وسلم

فَمِن اهتَدى فَِإنَّما يهتَِدي ِلنَفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنَّمـا يـِضلُّ           { : كقوله ]سورة األنعام ) ١٠٤([ }فَمن َأبصر فَِلنَفِْسهِ  {
: أي }ومن عِمي فَعلَيها  {:  قال ،لما ذكر البصائر   }ِمي فَعلَيها ومن ع {: ولهذا قال  ]سورة يونس ) ١٠٨([ }علَيها

سـورة  ) ٤٦([ }فَِإنَّها لَا تَعمى الَْأبصار ولَِكن تَعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الـصدورِ          { : كقوله ،إنما يعود وباله عليه   
  .]الحـج

  .بل أنا مبلغ واهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، رقيببحافظ وال :أي }وما َأنَاْ علَيكُم ِبحِفيٍظ{

مـن بيـان    وكما فصلنا اآليات في هذه الـسورة        : أي ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }وكَذَِلك نُصرفُ اآلياتِ  { :وقوله
       نها في كل موطن لجهالة الجاهلين        التوحيد وأنه ال إله إال هو هكذا نوضوليقـول   ،ح اآليات ونفسرها ونبي 

 هكـذا   ،تهم وتعلمت منهم  أمحمد من قبلك من أهل الكتاب وقار      رست يا   اد: مشركون والكافرون المكذبون  ال
  . ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم-مارضي اهللا تعالى عنه-قاله ابن عباس 

  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وهي نور   ،جمع بصيرة : البصائر ]سورة األنعام ) ١٠٤([ }قَد جاءكُم بصآِئر ِمن ربكُم    { :-لىتبارك وتعا - يقولف
هنا الحجج والبراهين والبينـات    البصيرة   والمقصود ب  ،هي نور القلب  البصيرة  و البصر هو نور العين   ف ،القلب

  .التي تدل على الحق وتوضحه

يمكـن أن    }وِليقُولُواْ{ ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }فُ اآلياِت وِليقُولُواْ درستَ   وكَذَِلك نُصر { :-تبارك وتعالى - لقوي
  .وليقولوا درست  نصرف اآليات لتقوم الحجة وكذلك: أي،تكون معطوفة على محذوف

فـالالم تكـون   على هذا المعنـى   و،صرفناها وليقولوا درست:  هكذاعلة لفعل محذوف يقدر متأخراً  كونتأو  
 أي سـواء    -واهللا تعالى أعلم  - يرجعان إلى شيء واحد   فهذان المعنيان   على كل حال     أو للصيرورة، و   قبةللعا

على المعنـى    ف ،نصرف اآليات إلقامة الحجة وليقولوا درست     وكذلك  أو   وليقولوا درست صرفناها  كان المعنى   
 وعلى كـل    ،صيرورةلتكون ل  يمكن أن     الثاني وعلى المعنى ،  الم كي  التي تسمى     تكون الالم الم التعليل    األول

  .درست: عاقبة األمر ونهايته أنهم يقولونمنهما يكون في 
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 أي  ،هذه قراءة أبي عمرو وابن كثيـر       ،"دارست يا محمد من قبلك    : وليقول المكذبون ":  الحافظ ابن كثير   قال
ت أهـل الكتـاب    دارسوالمعنى إنك    ،والمفاعلة غالباً تأتي لما كان بين طرفين فأكثر       ،  من المدارسة  )دارست(

  .ودارسوك

وعفت  ذهبت واضمحلت وتقادم عهدها    بمعنى   ست در اآلياتأن  ي  أ )تسروليقولوا د (ابن عامر   على قراءة   و
الذي مشى عليه   وهو  واهللا تعالى أعلم،     ، هو األقرب في تفسير هذه القراءة       هذا  لكن لكذ وقيل غير    ،وانقطعت

  .-رحمه اهللا-مين الشنقيطي ومن المعاصرين الشيخ محمد األ ،القرطبي وجماعة

 أي درست على غيرك كما      )دارستَ(قراءة   وهي بمعنى    ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }وِليقُولُواْ درستَ {وقرأ الباقون   
وكما فـي    ]سورة النحل ) ١٠٣([ }ولَقَد نَعلَم َأنَّهم يقُولُون ِإنَّما يعلِّمه بشَر      { :قالواأنهم   -تبارك وتعالى -قال اهللا   

المقصود أن هؤالء   و ]سورة الفرقان ) ٥([ }وقَالُوا َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبها فَِهي تُملَى علَيِه بكْرةً وَأِصيلًا        { :قوله
  . يتلقى القرآن من غيره أو كان  كان يدرس على غيره-صلى اهللا عليه وسلم-زعموا أن النبي 

 وأمـا   ، والمعنى في القراءة األولى والثالثة يرجع إلى شـيء واحـد           ،ت متواترة وهذه القراءات الثالث قراءا   
 ، ومعلوم أن القراءتين إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلـة اآليتـين              ،لفتالقراءة الثانية فمعناها يخ   
لمتـه مـن    تلقيت هذا القرآن ودرسـته وتع     أنك   أو   ، وتقادم عهدها  عفتأن اآليات    :وخالصة معنى القراءتين  

  .-عز وجل-غيرك وليس من اهللا 

دارسـت  : يقـول  -مارضي اهللا تعالى عنه -سمعت ابن عباس    : وروى الطبراني عن عمرو بن كيسان قال      
وقَاَل الَِّذين كَفَروا ِإن هذَا ِإلَّا ِإفْـك        { : وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم       ، خاصمت جادلت  ،تلوت

وقَالُوا َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبها فَِهي تُملَى علَيـِه        * وا ظُلْما وزورا  ءه علَيِه قَوم آخَرون فَقَد جا     افْتَراه وَأعانَ 
 فَقُِتَل كَيـفَ * ِإنَّه فَكَّر وقَدر{ :وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم ]سورة الفرقـان  ) ٥-٤([} بكْرةً وَأِصيلًا 

رقَد *   رفَ قَدقُِتَل كَي ثُم * نَظَر ثُم *  رسبو سبع ثُم *  رتَكْباسو ربَأد ثُم *     ْؤثَري رذَا ِإلَّا ِسحه ذَا  * فَقَاَل ِإنه ِإن
  .]سورة المدثر) ٢٥-١٨([ }ِإلَّا قَوُل الْبشَِر

والباطـل   ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونـه    : أي ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }وِلنُبينَه ِلقَوٍم يعلَمون  { :وقوله
يِضلُّ ِبـِه كَِثيـراً   { :في إضالل أولئك وبيان الحق لهؤالء كقوله تعالى    فلله تعالى الحكمة البالغة   ،  فيجتنبونه

ـ      ِليجعَل ما يلِْقي الشَّ   { :وكقوله ]سورة البقرة ) ٢٦([ اآلية }ويهِدي ِبِه كَِثيراً   ِفي قُلُوِبِهم م ِفتْنَةً لِّلَِّذين طَاني ضر
 مهِة قُلُوبالْقَاِسيتَِقيمٍ       { ]سورة الحـج ) ٥٣([ }وساٍط منُوا ِإلَى ِصرآم اِد الَِّذينلَه اللَّه ِإنسورة الحــج  ) ٥٤([ }و[ 

وما جعلْنَا ِعدتَهم ِإلَّا ِفتْنَةً لِّلَِّذين كَفَروا ِليستَيِقن الَِّذين ُأوتُوا    وما جعلْنَا َأصحاب النَّاِر ِإلَّا ملَاِئكَةً       { :وقال تعالى 
                ضرِفي قُلُوِبِهم م قُوَل الَِّذينِليو ْؤِمنُونالْمو ُأوتُوا الِْكتَاب الَِّذين تَابرلَا يانًا ونُوا ِإيمآم الَِّذين اددزيو الِْكتَاب

  ـوِإلَّا ه كبر نُودج لَمعا يمشَاء ون يِدي مهيشَاء ون يم ِضلُّ اللَّهي ثَلًا كَذَِلكذَا مِبه اللَّه اداذَا َأرم ونالْكَاِفرو{ 

 }الَ يِزيد الظَّاِلِمين َإالَّ خَـسارا  ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين و        { :وقال ]سورة المدثر ) ٣١([

قُْل هو ِللَِّذين آمنُوا هدى وِشفَاء والَِّذين لَا يْؤِمنُون ِفي آذَاِنِهم وقْر وهـو         { :وقال تعالى  ]سورة اإلسراء ) ٨٢([
إلى غير ذلك من اآليات الدالة على أنه تعالى          ]سورة فصلت ) ٤٤([ }علَيِهم عمى ُأولَِئك ينَادون ِمن مكَاٍن بِعيدٍ      

  . به من يشاء ويهدي من يشاءوأنه يضلُّ أنزل القرآن هدى للمتقين
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، أي أن اهللا يوضح اآليـات ويبينهـا   ما ذكر من أنوجه  -رحمه اهللا-هذا الكالم يوضح فيه الحافظ ابن كثير       
: أن الـالم فـي قولـه      بعلى القول   - ، درست لكي يقولوا ناه  مع ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }وِليقُولُواْ درستَ { :قوله

 يـضل   -عز وجل - فاهللا   ،هذا المعنى  ضحهذه اآليات تو  و ،-الم كي  ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }وِليقُولُواْ درستَ {
عز - كما قال اهللا      لهم عمى   وهؤالء الذين هذه صفتهم يكون القرآن وسماع اآليات        ،من يشاء ويهدي من يشاء    

  .]سورة فصلت) ٤٤([ }والَِّذين لَا يْؤِمنُون ِفي آذَاِنِهم وقْر وهو علَيِهم عمى{ :عنهم -وجل

 لفقـه هـذه اآليـات     قد علم أنهم ليسوا بأهٍل-عز وجل-ن اهللا المعنى أ للعاقبة ف  الالم   أنبى القول اآلخر    وعل
وِلنُبينَـه ِلقَـوٍم    { : ولهذا قال بعده   ، إال إعراضاً   فصار سماع هذه اآليات ال يزيدهم      ،والعمل بها واالهتداء بها   

ونلَمعون؛ ألنهم الذين ينتفعون بـه     م ولكنه خص الذين يعل    ،مع أن القرآن بيان للجميع     ]سورة األنعام ) ١٠٥([ }ي 

 ،مع أنه هدى لجميع الناس ]بقرةسورة ال ) ٢([ }ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين      { :-عز وجل -كما قال اهللا    
  .فصح أن يخص به المنتفع به دون غيره مع أنه هدى لجميع الخلق

}  شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو وِإالَّ ه ال ِإلَه كبِمن ر كِإلَي ا ُأوِحيم اتَِّبع *  لْنَـاكعا جمكُواْ وا َأشْرم شَاء اللّه لَوو
  .]سورة األنعام) ١٠٧-١٠٦([ }ظًا وما َأنتَ علَيِهم ِبوِكيٍلعلَيِهم حِفي

 : أي }اتَِّبع ما ُأوِحي ِإلَيك ِمن ربـك      { :ولمن اتبع طريقته   -صلى اهللا عليه وسلم   -آمراً لرسوله    لىيقول تعا 

  .نه ال إله إال هوألمن ربك هو الحق الذي ال مرية فيه؛ ما أوحي إليك  فإن  أثره واعمل به به واقتِفاقتِد

}  شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعاعف عنهم واصفح واحتمل آذاهم حتى يفـتح اهللا لـك      : يأ ]سورة األنعام ) ١٠٦([ }و
 واعلم أن هللا حكمة في إضاللهم فإنه لو شاء لهدى الناس جميعـاً ولـو شـاء                  ،وينصرك ويظفرك عليهم  

  .]سورة األنعام) ١٠٧([ }كُواْولَو شَاء اللّه ما َأشْر{ لجمعهم على الهدى

 وممـن   ،بآية السيف  نسوخمإنه  : بعض أهل العلم يقول    ]سورة األنعام ) ١٠٦([ }وَأعِرض عِن الْمشِْرِكين  { :قوله
قاعدة أن كل آية فيها عفو وصـفح         وهذا على    -رحمه اهللا -ذهب إلى هذا كبير المفسرين ابن جرير الطبري         

لكـن   ، وهذا غير صحيح واهللا تعالى أعلم      ، فال صفح وال إعراض    ،بآية السيف نها منسوخة   إ: وإعراض قالوا 
 وهـذه   ، أمر بالجهاد فـي المدينـة       ذلك في مكة أمر باإلعراض ثم بعد      لكن   ،هذه اآليات غير منسوخة   : يقال

 وإذا كانت األمة قوية     ، فإذا كانت األمة في حال من الضعف فعندئذ يتأتى اإلعراض والصفح           ،أحوال وأطوار 
  .النسخ ال يثبت باالحتمال ثم إن ،تأتى مجاهدة الكفار بالسيفتوممكنة فعندئذ 

ال تكترث بهم وال تذهب نفسك       معناه ]سورة األنعام ) ١٠٦([ }وَأعِرض عِن الْمشِْرِكين  {: -تبارك وتعالى -وقوله  
 ]سورة األنعـام  ) ١٠٧([ } ِبوِكيلٍ وما َأنتَ علَيِهم  { :-عز وجل -كما قال اهللا    هم  عليهم حسرات وليس عليك حساب    

  . واهللا تعالى أعلم، فإذا فعلت ذلك فليس من شأنك الوقوف مع هؤالء،إنما عليك البالغ: أي

لَا يسَأُل  { بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره      : أي ]سورة األنعام ) ١٠٧([ }ولَو شَاء اللّه ما َأشْركُواْ    {
مهُل وفْعا يمعَألُونسسورة األنبياء) ٢٣([ } ي[.  

وما َأنتَ {وأعمالهم حافظاً تحفظ أقوالهم  :أي ]سورة األنعام) ١٠٧([ }وما جعلْنَاك علَيِهم حِفيظًا{ :وقوله تعالى
ـ { رهموموكل على أرزاقهم وأم  : أي ]سورة األنعـام  ) ١٠٧([ }علَيِهم ِبوِكيلٍ  سـورة  ) ٤٨([ }اغُِإن علَيك ِإلَّا الْبلَ
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فَِإنَّمـا  { :وقـال  ]سورة الغاشية ) ٢٢([} لَّستَ علَيِهم ِبمصيِطرٍ  * فَذَكِّر ِإنَّما َأنتَ مذَكِّر   { :كما قال تعالى   ]الشورى
ابنَا الِْحسلَيعالَغُ والْب كلَيسورة الرعد) ٤٠([ }ع[.  

 اللِّه فَيسبواْ اللّه عدوا ِبغَيِر ِعلٍْم كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم ثُم ِإلَى ربِهـم         والَ تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن دونِ     {
لُونمعا كَانُواْ يم ِبمُئهنَبفَي مهِجعرسورة األنعام) ١٠٨([ }م[.  

 آلهة المشركين وإن كـان فيـه   ين عن سب والمؤمن-صلى اهللا عليه وسلم- لرسوله يقول اهللا تعالى ناهياً 
 إله المؤمنين وهو اهللا ال إلـه        وهي مقابلة المشركين بسب    ، يترتب عليه مفسدة أعظم منها     همصلحة إال أن  

يـا  : قـالوا :  في هذه اآليـة -مارضي اهللا تعالى عنه -كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس           ،إال هو 
لنهجو أو عن سبك آلهتنامحمد لتنتهين فنهاهم اهللا أن يسبوا أوثانهم فيسبوا اهللا عدواًَ بغير علم، ربكن .  

 الكفار اهللا عـدواً بغيـر   كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب     : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة      
وهو تـرك   -ومن هذا القبيل     ]نعامسورة األ ) ١٠٨([ }والَ تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللّهِ      { : فأنزل اهللا  ،علم

ملعـون  ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - ما جاء في الصحيح أن رسول اهللا         -المصلحة لمفسدة أرجح منها   
 ويسب ،يسب أبا الرجل فيسب أباه((:  قال؟ وكيف يسب الرجل والديه ،يا رسول اهللا  :  قالوا ))من سب والديه  
  .-عليه وسلمصلى اهللا - أو كما قال )١())أمه فيسب أمه

 ، الواجـب عليـه     هو هذاوجعل   باتباع ما أوحي إليه      -صلى اهللا عليه وسلم   -  نبيه    -تبارك وتعالى -اهللا   أمر
فَلَا تَـذْهب نَفْـسك     { : كما قال  حسابهم ليس عليك  :  أي ]سورة األنعام ) ١٠٦([ }وَأعِرض عِن الْمشِْرِكين  { :قالو

  .]طرسورة فا) ٨([ }علَيِهم حسراٍت

ه ولَو شَاء ربك مـا فَعلُـو  { : وقال في اآلية األخرى  ]سورة األنعام ) ١٠٧([ }ولَو شَاء اللّه ما َأشْركُواْ    { :ثم قال 
  ونفْتَرا يمو مهتباع  لكن المؤمن مأمور باال    ، له الحكمة البالغة   -تبارك وتعالى -فاهللا   ]سورة األنعام ) ١١٢([ }فَذَر

 فال يميل مع أهل الباطل ألي سبب من األسباب ويكون متنازالً عن الحق مضيعاً لـه بموافقـة                   ،ولزوم الحق 
 وال تذهب نفسه أيضاًَ حسرات وتصيبه أنواع األمراض بسبب شدة ما يجد مما يقوله هـؤالء         ،هؤالء المبطلين 

ولَو شَاء اللّـه  { :ول سبحانه؛ ولهذا يقال يكون المؤمن بهذه المثابة:  أي،أو يبينون عنه من شر وافتراء ونفاق  
أنت مأمور باالستقامة    : أي ]سورة األنعام ) ١٠٧([ }ما َأشْركُواْ وما جعلْنَاك علَيِهم حِفيظًا وما َأنتَ علَيِهم ِبوِكيلٍ         

الغـة  ه الحكمـة الب   ل فل ،وهؤالء لو شاء اهللا ما أشركوا      -عز وجل -وتبليغ دين اهللا     -عز وجل -على أمر اهللا    
 }ولَو شَاء ربك آلمن من ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعـا         {،   إضاللهم فكانوا بهذه المثابة    -عز وجل -أراد اهللا   حيث  

إذا تتبع اإلنسان   ف وإال   ، والمصلحون -عز وجل -هذا أصل كبير يحتاج إليه الدعاة إلى اهللا          ف ]سورة يونس ) ٩٩([
 ، من كمد ما يجد ومن كثرتـه       ي ويفسده المفسدون فإنه قد يصيبه العجز والعِ       ما يقوله القائلون ويكتبه الكاتبون    

  .-تبارك وتعالى-على اهللا ة أولئك الصنف من الناس ومن جراء

والَ تَسبواْ الَِّذين   { -عز وجل -ثم ذكر أيضاً قضية مهمة جداً لمن أراد أن يصلح حال الناس أو يدعو إلى اهللا                 
 هذا أصل في المـصالح والمفاسـد  ف ]سورة األنعـام ) ١٠٨([ }اللِّه فَيسبواْ اللّه عدوا ِبغَيِر ِعلْمٍ  يدعون ِمن دوِن    

                                                

 باب بيان الكبائر وأكبرها -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٢٨ص  / ٥ج ) (٥٦٢٨ (باب ال يسب الرجل والديه -أخرجه البخاري في كتاب األدب - 1

 ).٩٢ص  / ١ج ) (٩٠(
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من  ال يجوز لإلنسان أن يقدم على علم صالح إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم              ف فالمآالت معتبرة في الشريعة   
 أن يصير عمالً سـيئاً فاسـداً       صالحاً إلى     يتحول من كونه عمالً     فهذا العمل  ،الصالح الذي يحصل من جرائه    

صلى –، ولذلك قال النبي وهو في الظاهر من األعمال الصالحة      -عز وجل -يأثم عليه ويكون من معصية اهللا       
لما كان متسبباً بلعن والديه صار بمنزلة مـن لعـن           حيث إنه    )٢())لعن اهللا من لعن والديه    ((: -اهللا عليه وسلم  

 فإنه يصير بمنزلة من سب الدين أو سب اهللا          -عز وجل - في سب الدين أو سب اهللا         وهكذا من تسبب   ،والديه
  . بحيث جعل الناس يتصرفون بهذه الطريقة؛ ألنه قد ارتكب من الحماقات ما أثر هذا التأثير-عز وجل-

هـؤالء القـوم حـب أصـنامهم        وكما زينا ل  : أي ]سورة األنعام ) ١٠٨([ }كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم    { :وقوله
 وهللا ، كذلك زينا لكل أمة من األمم الخالية على الضالل عملهم الذي كـانوا فيـه              ،والمحاماة لها واالنتصار  

  . الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره

}   مهِجعرِهم مبِإلَى ر { معادهم ومصيرهم  :أي ]سورة األنعام ) ١٠٨([ }ثُمنَبفَي     لُـونمعا كَـانُواْ يم ِبم١٠٨([ }ُئه (

  .وإن شراً فشر يجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير: أي ]سورة األنعام

وقد راعـى هـذا كبيـر     ،هذا ظاهره العموم ]سورة األنعـام ) ١٠٨([ }كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم   { :يقول تعالى 
إن تعمـل عملهـا       كذلك زينا لكل أمة    :، أي هذا في الخير وفي الشر    : لقاف -رحمه اهللا -المفسرين ابن جرير    

 أو كانت أعماالً فاسدة سيئة كأعمال الكفار بجميع صـنوفهم           ،كانت أعماالً صالحة طيبة كأعمال أهل اإليمان      
  .وطوائفهم

هو أن ذلك يختص بأعمال أهل السوء والفساد والـشر مـن           -رحمه اهللا -والذي مشى عليه الحافظ ابن كثير       
والَ تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللِّه فَيسبواْ اللّه         { : حيث يقول تعالى   ، اآلية سياققين أخذاً من    الكفار والمناف 

 -عز وجـل -اهللا ؛ ألن  واقع للجميع التزيين ال شك أنه     فوعلى كل حال     ]سورة األنعام ) ١٠٨([ }عدوا ِبغَيِر ِعلْمٍ  

ولَِكن اللَّه حبب ِإلَيكُم الِْإيمان وزينَه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَـيكُم الْكُفْـر والْفُـسوقَ         { :يقول في حق أهل اإليمان    
   وناِشدالر مه لَِئكُأو انيالِْعصيمان في قلوب المؤمنين وزين ذلـك فـي         فاهللا أثبت اإل   ]سورة الحجرات ) ٧([ }و

        قلوبهم ولذلك بذلوا في سبيل هذا اإليمان النفوس والمج واألموال ه،  ـ  وكذلك ز ن لغيـرهم أعمـالهم الـسيئة      ي
 يلقنه الجيـل لمـن    حيث بل آالف السنين، ولذلك تجد أهل الباطل يتوارثون الباطل القرون المتطاولة     ،الفاسدة

الواحـد مـنهم    ويقضي ، ويبذلون في سبيل نصرة باطلهم ويقاتلون دونه      ،تمسكون به يأتي بعده من األجيال وي    
         في  -عز وجل - وهذه قضية عجيبة من صنع اهللا        ،ن له جهده ووقته وماله وهو ينشر هذا الباطل فيكون قد زي 

 كيف تحـول  هذا اإلنسان المتدين الذي كان يطلب العلم: تقولف تستغرب أحياناً  حيث ، منهم الخلق حتى العصاة  
تحول من داعية إلى الخير إلى      ؟ كيف   ،ينشره ويدعو إليه   و صار يناضل عن الشر ويدافع عنه      ف حالإلى هذه ال  

  ؟داعية إلى الشر

أنـه   أي   ،ن في نفسه ويرى أن هذا شيء جيد ال إشكال فيه          يزاغ قلبه فصار الذي يفعله اآلن قد ز       الجواب أنه   
لكن ول   البدن هو نفس البدن األ      وإن كان  إذا رأيته قد ال تعرفه     ف  تغير ده ق شكل إنك ترى    حتى انقلبت نظرته قد  

ويضيق صدره لما يرى ويشاهد ويـسمع       سالم  هذا الذي كان يحمل هم اإل     تحول   و -والعياذ باهللا – القلب تغير 
                                                

 ).١٥٦٧ص  / ٣ج ) (١٩٧٨(ريم الذبح لغير اهللا تعالى ولعن فاعله  باب تح -أخرجه مسلم في كتاب األضاحي  - 2
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وترك الصلوات، فأنـت ال      ومقارفة الفواحش    تحول إلى الفسق    وشرعه -عز وجل -من اعتداء على دين اهللا      
 أو شـيئاً مـن      يصبح ويمسي على سماع األغاني     كأن   -عز وجل -من يجرؤ على معصية اهللا       أن ترى    تقبل

 كمـا قـال   ن له هذا العملي ز قديستمتعهو يتلذذ بهذا و أن هذا منكر بل ما يحس في الغالبف ،الذلك لكن هو   
  .فهو ال يجد غضاضة بهذا ]فاطرسورة ) ٨([ }َأفَمن زين لَه سوء عمِلِه فَرآه حسنًا{ :تعالى

ت المرأة المحجبة الصالحة التقيـة     لكن لو أعطي  تبرجها   ال تجد غضاضة ب    ومن صور ذلك أن المرأة المتبرجة     
مـا أشـبه ذلـك      نافشة لشعرها و  الملء الدنيا ذهباً على أن تنزع حجابها وتخرج بصورة تلك المرأة السافرة             

 والسيئة حسنة، نـسأل اهللا  ، سيئةاألمور الحسنة  حاله فإنه يرى     رغي ت من لكن   ، أن تفعل هذا    دون لتمنت الموت 
ينبغـي أن  ولـذلك   ،   أو السيئ   اإلنسان واستحسانه للعمل الطيب    هذه قضية مهمة جداً في معرفة نظر       ف ،العافية

 وتقيـيم   إذا تغير قلبه تغير نظره لألعمال     ؛ ألنه    ثبت قلبي على دينك    يا مقلب القلوب  : يدعو اإلنسان ربه دائماً   
  . والسالمة نسأل اهللا العافية، فينظر بمنظار آخر تماماً،األشياء

}    ملَهمٍة عنَّا ِلكُلِّ ُأميز واستدراجاً أيـضاً لهـؤالء الكـافرين        اًابتالء وامتحان : أي ]سورة األنعام ) ١٠٨([ }كَذَِلك 
 أو في أقـل     ،دوا فيه ولما بذلوا في سبيله     لو لم يزين لهم العلم السيئ لزه      ف وإال   ،فيموتوا على كفرهم وباطلهم   

 ،األحوال إذا لحقهم به مشقات تركوه ومع ذلك تجد أهل الباطل عتاة في التمسك بباطلهم ونصرته والذب عنه                 
قـد   ، وال يألون جهداً في محاربة اهللا ورسـوله        ،وتعينهم الشياطين من الجن ليقرروه ويثبتوا دعائمه وأركانه       

زل اهللا العافية نسأ،ن لهم عملهمي.  

أضاف  ]سورة األنعام ) ١٠٨([ }كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم    { :ه في قوله  تحتاج إلى تنبيه وهي أن      قضية ت هنا قيوب
 : وفـي اآليـة األخـرى      ، خالق كل شيء   -عز وجل - فاهللا   ، مشيئة وخلقاً  -تبارك وتعالى -التزيين إلى نفسه    

 ، وذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه       ،أضافه إلى الشيطان   ]سورة النمل ) ٢٤([ }ان َأعمالَهم وزين لَهم الشَّيطَ  {
صار  بهرجه حتى  و  ومحبته أن الشيطان زينه لهم وغرهم فيه       ، هذا الباطل  ىميل قلوب هؤالء الناس إل     فسبب

 جـرى لما   ف ،فته وتعاطيه  صاروا يهوونه ويحبونه وربما يجدون لذة في مقار        ،في صورة تنجذب نفوسهم إليه    

  .على يد الشيطان أضيف إليههذا التزيين 

وَأقْسمواْ ِباللِّه جهد َأيماِنِهم لَِئن جاءتْهم آيةٌ لَّيْؤِمنُن ِبها قُْل ِإنَّما اآلياتُ ِعند اللِّه ومـا يـشِْعركُم َأنَّهـا ِإذَا             {
  ْؤِمنُوناءتْ الَ يأَ  *ج نُقَلِّبو             ـونهمعي ـاِنِهمِفي طُغْي مهنَذَرٍة ورَل مْؤِمنُواْ ِبِه َأوي ا لَمكَم مهارصَأبو متَهفِْئد{ 

  .]سورة األنعام) ١١٠-١٠٠([

 }لَِئن جاءتْهم آيةٌ{  حلفوا أيماناً مؤكدة: أي،عن المشركين أنهم أقسموا باهللا جهد أيمانهم يقول تعالى إخباراً

  .ليصدقنها: أي ]سورة األنعام) ١٠٩([ }لَّيْؤِمنُن ِبها{معجزة وخارقة : أي ]سورة األنعام) ١٠٩([

 -بالضم– هد والج ،هو المشقة  -بالفتح– هدالج ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }وَأقْسمواْ ِباللِّه جهد َأيماِنِهم   { :يقول تعالى 

 أسـتطيع أن     فال  غاية الوسع   يعني هذا غاية الجهد  : وتقول ،عيبذلت جهدي يعني بذلت وس    :  تقول ،هو الوسع 
 سـواء كـان     المعنى واحد :  ومن أهل العلم من يقول     ، المشقة بلغ مني الجهد يعني   :  وتقول ،أفعل أكثر من هذا   

 غايـة االجتهـاد    مجتهـدين : أي ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }وَأقْسمواْ ِباللِّه جهد َأيماِنِهم   { :، وقوله الضمبوأبالفتح  

جاءتهم قد  ف وإال   ،يعني من اآليات التي اقترحوها     يقدرون عليها أنهم إذا جاءتهم آية      أشد األيمان التي  فيحلفون  
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وهذا القرآن أعظم   ،  ومع ذلك لم يؤمنوا     شاهدوها  حيث بل انشقاق القمر كان آية ظاهرة      ، القمر اقشقكانآيات  
  .أقسموا على هذا األساسهم  ف،لكلصفا إلى ذهب وما إلى ذكانوا يقترحون اآليات كتحويل الكنهم  ،آية

قل يـا  : أي ]سورة األنعام) ١٠٩([ } ِإنَّما اآلياتُ ِعند اللّهِ قُْل{ ليصدقنها: أي ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }لَّيْؤِمنُن ِبها {
إنما مرجع هـذه     :سترشادال على سبيل الهدى واال     محمد لهؤالء الذين يسألونك اآليات تعنتاً وكفراً وعناداً       

  .اآليات إلى اهللا إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم

قيل المخاطـب بمـا يـشعركم        ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم َأنَّها ِإذَا جاءتْ الَ يْؤِمنُون      { :وقوله تعالى 
 ،يمان التي تقسمون بهـا    وما يدريكم بصدقكم في هذه األ     :  وكأنه يقول لهم   ،ذهب مجاهد  وإليه ،المشركون

  . على استئناف الخبر عنهم بنفي اإليمان"إنها"بكسر  )إنها إذا جاءت ال يؤمنون(وعلى هذا فالقراءة 

ي هم اقترحوا اآليات وأقسموا أنها إذا جـاءتهم  أ )إنها إذا جاءت ال يؤمنون(هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير      
 ]سورة األنعـام  ) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم { : فيقول  يخاطب المشركين  -عز وجل - فاهللا   ،يؤمنون بها سنهم  فإاآليات  

إنهـا إذا   (: قـال فكالم جديد يقرر فيه حقيقة غيبية       بثم بدأ   ؟  إنكم تؤمنون إذا جاءت وما يشعركم      :قولونت: أي
هـم طلبـوا    ف ]سورة األنعام ) ٢٨([ }ولَو ردواْ لَعادواْ ِلما نُهواْ عنْه     { : قوله تعالى  مثلوهذا   )جاءت ال يؤمنون  
أقـسموا   لما اقترحوا اآليـات و :هنا يقولو ،عنه ا أنهم لو ردوا لعادوا لما نهو    -عز وجل -الرجعة فأخبر اهللا    

 ثم بين ما سيكون في المآل لـو      ،وما يدريكم يعني   ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم {: أنهم سيؤمنون بها قال   
 ]سورة األنعام) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم{يكون الخطاب  وعلى هذا   )ها إذا جاءت ال يؤمنون    إن( : فقال جاءت اآليات 

  .)إنها إذا جاءت ال يؤمنون( :فقال فيها مسألة غيبية يقررجملة جديدة جاء ب ثم ،للمشركين

يمـان عنـد     على استئناف الخبر عنهم بنفي اإل      "نِإ"بكسر   )إنها إذا جاءت ال يؤمنون    (وعلى هذا فالقراءة    
 وما  : أي ، المؤمنون ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم { :المخاطب بقوله : وقيل ،التي طلبوها  مجيء اآليات 

  . يشعركموالفتح على أنه معمول ، الكسر كاألول}َأنَّها{:  وعلى هذا فيجوز في قوله،يدريكم أيها المؤمنون

 جـاء بـه   قـد   و ،هم المؤمنون  ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }ا يشِْعركُم وم{ : بقوله  المخاطب يكون القول الثاني على  

قول كبيـر المفـسرين ابـن       هو  هذا  وإن كان   ه  يضعفه  كأن و بصيغة التمريض  -رحمه اهللا -ابن كثير   الحافظ  
أن المؤمنين تمنـوا     الخطاب ألهل اإليمان باعتبار   ، أي أن     وبه قال الفراء أيضاً    ،-رحمه اهللا -جرير الطبري   

يؤمنون ساأليمان المؤكدة أنها إذا جاءت آية        الكفار   لما أقسم ، وذلك أنه    الكفار  آية من أجل إيمان هؤالء     نزول
 كـأنهم  يعني ،الذين حلفوا هذه األيمان المغلظة    تمنى أهل اإليمان لو نزلت آية من أجل أن يؤمن هؤالء الناس             

 }ومـا يـشِْعركُم  { : اهللا عليهم فقـال  فرد،ديراهللا على كل شيء ق ف،تنزل من أجل أن يؤمنوا  آية   ليت: يقولون

ومـا  { وعلى القـراءة األخـرى     )إنها إذا جاءت ال يؤمنون    (: ؟ ثم قال  وما يدريكم يعني   ]سورة األنعام ) ١٠٩([
ْؤِمنُوناءتْ الَ يا ِإذَا جَأنَّه كُمشِْعرسورة األنعام) ١٠٩([ }ي[.  

كالخليل بن أحمـد    - وبعضهم   ،ينة وحمزة والكسائي وعاصم وابن عامر     وقراءة الفتح هذه هي قراءة أهل المد      
فيكون المعنى وما يـشعركم لعلهـا إذا         "لعلها"بمعنى  أي   ،بفتح الهمزة بمعنى التعليل    }َأنَّها{  فسر -الفراهيدي

وهـذا   ، كـالم العـرب    في ويوجد ما يدل عليه من الشواهد        ،وهذا صحيح في أصل اللغة    " جاءت ال يؤمنون  
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وهـو   والمعنى اآلخر وما يدريكم أن ذلك إذا وقع ال يحصل المقـصود              ،مله اآلية على قراءة فتح الهمزة     تحت
  . واهللا أعلم؟إيمانهم

ما منَعك َأالَّ تَـسجد ِإذْ      { :كقوله صلة ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }َأنَّها ِإذَا جاءتْ الَ يْؤِمنُون    { :في قوله  }الَ {فتكون
تُكر{ :وقوله ]سورة األعراف) ١٢([ }َأمونِجعرلَا ي ما َأنَّهلَكْنَاهٍة َأهيلَى قَرع امرحسورة األنبياء) ٩٥([ }و[.  

وما يـشعركم يـا   يعني "  صلة]سورة األنعام) ١٠٩([ }َأنَّها ِإذَا جاءتْ الَ يْؤِمنُون { : في قوله  }الَ {فتكون": يقول
يعبـرون بـصلة   فهم  ، ويقصد أنها زائدة،صلةإنها : هذه قال }الَ{ـ ف،يؤمنونمعاشر المؤمنين أنها إذا جاءت     

فـي  قول طائفة من المفـسرين  ، ومنه  وإال فهي لمعنى وهو التأكيد  ،إعراباًأي  زائدة  : قولهم ويقصدون ب  ،تأدباً
 }لَا ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامةِ   { :هم في قوله   وقول ، أقسم بهذا البلد   : أي ]سورة البلد ) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَدِ   { :قوله تعالى 

ما منَعك َأالَّ   { :قوله تعالى هنا   -رحمه اهللا –ذكر  و -على أحد المعاني  - أقسم بيوم القيامة  : أي ]سورة القيامة ) ١([
دجفهم أن ، وعلى هذا ال؟وما منعك أن تسجدأي أن معناها    ]سورة األعـراف  ) ١٢([ }تَسبل هي ،فيةهنا نا" ال" ي 

  .صلة كما قال

وبالنسبة للكالم على الزيادة هل يصح أن يعبر بها في القرآن مع العلم أن المقصود بالزيـادة هـي الزيـادة                     
هذا : قالوا ف ه آخرون مثل الزجاج والنحاس    ردو ،طائفة من أهل اللغة مثل الكسائي والفراء       هذا قال به     ؟إعراباً

) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم َأنَّها ِإذَا جاءتْ الَ يْؤِمنُـون { : أي أن قوله،ب االكتفاءوإنما هذا من با  كالم غير صحيح  

عـز  - أن اهللا  هنا هوالمقصود؛ ألن   لكن هذا القول أضعف من القول الذي قبله       أو يؤمنون،   : أي ]سورة األنعام 
،  واهللا تعالى أعلـم    ى اآلية، في معن  هذا هو األقرب     ،نهم لن يؤمنوا  ة فإ يقرر لهم أنه حتى لو نزلت اآلي       -وجل

  .]سورة اإلسراء) ٥٩([ }وما منَعنَا َأن نُّرِسَل ِباآلياِت ِإالَّ َأن كَذَّب ِبها اَألولُون{ :-عز وجل-ما قال اهللا ك

وما يدريكم أيها المؤمنون :  وتقديره في هذه اآلية  ، وحرام أنهم يرجعون   ،؟ما منعك أن تسجد إذ أمرتك     : أي
  . ؟لذين تودون لهم ذلك حرصاً على إيمانهم أنها إذا جاءتهم اآليات يؤمنونا

عـن   قال العوفي  ]سورة األنعام ) ١١٠([ }ونُقَلِّب َأفِْئدتَهم وَأبصارهم كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرةٍ        { :وله تعالى وق
 قلوبهم على   ما أنزل اهللا لم تثبت      جحد المشركون  لما: في هذه اآلية   -مارضي اهللا تعالى عنه   -ابن عباس   

شيء ورت عن كل أمرد.  

 ولـو  ،ونحول بينهم وبين اإليمان ]سورة األنعـام ) ١١٠([ }ونُقَلِّب َأفِْئدتَهم وَأبصارهم{ :وقال مجاهد في قوله  
لنا بينهم وبين اإليمان أول مرةجاءتهم كل آية فال يؤمنون كما ح.  

أخبر اهللا ما العباد قائلون قبـل أن        : أنه قال  -مارضي اهللا تعالى عنه   - ابن عباس    عن  أبي طلحة  وقال ابن 
  .لهم قبل أن يعملوه وعم،يقولوه

َأن تَقُوَل نَفْس يا حسرتَى علَى ما فَرطـتُ    { : وقال جل وعال،  ]سورة فاطر ) ١٤([ }لَا ينَبُئك ِمثُْل خَِبيرٍ   و{ :وقال
فأخبر  ]سورة الزمر ) ٥٨([} لَو َأن ِلي كَرةً فََأكُون ِمن الْمحِسِنين      { :إلى قوله  ]سورة الزمر ) ٥٦([ }لَِّهِفي جنِب ال  

 }ولَو ردواْ لَعادواْ ِلما نُهواْ عنْه وِإنَّهـم لَكَـاِذبون        { : وقال ،اهللا سبحانه أنهم لو ردوا لم يكونوا على الهدى        

  .]عامسورة األن) ٢٨([
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ولـو ردوا    :وقال ]سورة األنعام ) ١١٠([ }ونُقَلِّب َأفِْئدتَهم وَأبصارهم كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرةٍ        { :وقال تعالى 
لنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنياإلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما ح.  

 والمقصود باألبصار هنـا  ،القلوب هي األفئدة ]سورة األنعـام ) ١١٠([ }هم وَأبصارهم ونُقَلِّب َأفِْئدتَ {:  تعالى يقول
 ،يرى األشياء علـى غيـر حقيقتهـا    بل يرى الحق حقاًال  و بصيرتهتطمس فؤاده فقد انمن قُِلب ف، القلب نظر

  .يرى الباطل حقاً والحق باطالًف

 الحـافظ  ها ذكـر  مالمتبادر أنه ]سورة األنعام) ١١٠([ }ِئدتَهم وَأبصارهمونُقَلِّب َأفْ{: في قوله تعالىهذا التقليب   و
 ل اهللا أنـس - رف قلوبهم وأبصارهم فال تؤمن بالحق وال تبـصره         يص -عز وجل - أن اهللا    :أي ،هناابن كثير   

  عقوبـة لهـم،  ةفي اآلخـر  التقليب يكون بالنار    هذا إن المراد أن  : خالفاً لمن قال  وهذا المعنى أصح     -العافية

  .في الدنياأي كما لم يؤمنوا به  ]سورة األنعام) ١١٠([ }كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرٍة{ :بمعنى أن قوله

 رةٌِع هذه الكاف يمكن أن تكون للتشبيه ولكنهـا مـش         ]سورة األنعام ) ١١٠([ }كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرةٍ     { :وقوله

  :يكون المعنى يحتمل أمرين و،ى التعليلمعنإنها للتعليل فيبقى فيها من : فإن لم نقل ،بالتعليل

 ،لم يؤمنوا به  فهم في أول مرة طرق أسماعهم       أي أن  ]سورة األنعام ) ١١٠([ }كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرةٍ     { :األول
نفـس الموقـف الـسابق      سيحصل  اقترحوها  وحتى لو جاءتهم اآليات التي       ، لن يؤمنوا  وكذلك في آخر األمر   

  . كحالهم في أول مرة حينما سمعوا هذا القرآنأي ،القديم

 بمعنى أنهم    جزاء وفاقاً   وقع لهم   ذلك أي أن  ]سورة األنعام ) ١١٠([ }كَما لَم يْؤِمنُواْ ِبِه َأوَل مرةٍ     {: والمعنى الثاني 
: يكـون قولـه   على هذا    ف ، وعقوبة لهم  اهللا قلوبهم مجازاة  لمكابرة أزاغ   لما أعرضوا عن الحق وكابروا غاية ا      

 وإعراضهم فكافأهم على كفرهم األولأي  ، بالتعليل والمكافأة مشعراً]سورة األنعـام ) ١١٠([ } ِبِهكَما لَم يْؤِمنُواْ  {
ـ  الخالصـة أن   و، فحتى لو رأوا اآليات فإنهم لن يؤمنوا؛ ألنهم كفـروا أول مـرة       ،ومكابرتهم ل اآليـة تحتم
هم بـاقون   : يقولفيقرر هذا المعنى    أنه   يكون ذلك من باب المجازاة على الكفر األول أو            أي إما أن   ،المعنيين
   أنه مجازاة لهم استحسنه الحافظ ابـن القـيم          والقول ب  ،حتى لو نزلنا اآليات فهم كحالهم أول مرة       فرهم  على ك 

  .اهللا أعلم، فوهو معنى حسن: صرح بترجيحه لكن قال وإن لم ي-رحمه اهللا-

فـي  : والـسدي  -مـا رضي اهللا تعالى عنه   -قال ابن عباس     }ِفي طُغْياِنِهم {نتركهم  : أي }ونَذَرهم{: وقوله
  .في ضاللهم: وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادةكفرهم، 

}ونهمعومجاهـد   -مانهرضي اهللا تعالى ع   -وقال ابن عباس    ،  يلعبون: قال األعمش  ]سورة البقرة ) ١٥([ }ي
  .في كفرهم يترددون: وأبو العالية والربيع وأبو مالك وغيره
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٥(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

ا نَزلْنَا ِإلَيِهم الْمآلِئكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى ولَو َأنَّنَ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
لُونهجي مهَأكْثَر لَِكنو شَاء اللّهْؤِمنُواْ ِإالَّ َأن يا كَانُواْ ِليالً مٍء قُبكُلَّ شَي ِهملَينَا عشَرحسورة ) ١١١([ }و

  .]األنعام

لنا  فنز، بها ليؤمنن آيةالذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم لئن جاءتهمولو أننا أجبنا سؤال هؤالء : يقول تعالى
 }َأو تَْأِتي ِباللِّه والْمآلِئكَِة قَِبيالً{ :المالئكة تخبرهم بالرسالة من اهللا بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا إليهم

وقَاَل الَِّذين { ]سورة األنعام) ١٢٤([ }ما ُأوِتي رسُل اللِّهقَالُواْ لَن نُّْؤِمن حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل {  و]سورة اإلسراء) ٩٢([
) ٢١([ }لَا يرجون ِلقَاءنَا لَولَا ُأنِزَل علَينَا الْملَاِئكَةُ َأو نَرى ربنَا لَقَِد استَكْبروا ِفي َأنفُِسِهم وعتَو عتُوا كَِبيرا

  .]سورة الفرقان

وحشَرنَا علَيِهم كُلَّ { فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل: أي ]سورة األنعام) ١١١([ }موتَىوكَلَّمهم الْ{
وقرأ  ، من المقابلة والمعاينة-بكسر القاف وفتح الباء- )الًبِق(قرأ بعضهم  ]سورة األنعام) ١١١([ }شَيٍء قُبالً

عن ابن   كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفيمعناه من المقابلة والمعاينة أيضاً: آخرون بضمهما قيل
  .وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم -مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 

 فيخبرونهم بصدق الرسل ، تعرض عليهم كل أمة بعد أمة: أي، أفواجاً قبيالً قبيالً: أي}قُبالً{ :وقال مجاهد
  .وهم بهءفيما جا

  : أما بعد،مد هللا والصالة والسالم على رسول اهللالح، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 والقراءة ، وذلك من المقابلة،هذه قراءة نافع وابن عامر"  بكسر القاف وفتح الباء)الًِقب(قرأ بعضهم  ":فقوله
  . هي قراءة بقية السبعة-قراءة الضم-األخرى 

    الحافظ قالكما  ، أفواجاً أفواجاً:بذلكد  أو أن المرا،بمعنى أن القراءتين بمعنى واحد "من المقابلة": وقوله

  ."الًـأفواجاً قبيالً قبي: "-رحمه اهللا–

 ،فالن أنا قبيلهو ،أنا قبيلي فالن: كما تقول ، ضمناء وكفالء:المراد بقراءة الضم أيإن :  أهل العلمبعضوقال 
  وهي قوله -رحمه اهللا- ابن كثير  أيضاً اآلية التي استشهد بها الحافظترس فُذا وبه،يعني أنا ضمينه وكفيله

يحتمل أن يكون و ، ضميناً وكفيالً:أي ]سورة اإلسراء) ٩٢([ }َأو تَْأِتي ِباللِّه والْمآلِئكَِة قَِبيالً{ :-تبارك تعالى-
  . واهللا تعالى أعلم، أيضاًبمعنى المقابلة
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}شَاء اللّهْؤِمنُواْ ِإالَّ َأن يا كَانُواْ ِليبل يهدي من يشاء ،أن الهداية إليه ال إليهم أي ]رة األنعامسو) ١١١([ }م 
ال لما يريدويضل من يشاء وهو الفع }َألُونسي مهُل وفْعا يمَأُل عسوحكمته  لعلمه ]سورة األنبياء) ٢٣([ }لَا ي

  .وسلطانه وقهره وغلبته

ولَو جاءتْهم كُلُّ آيٍة حتَّى يرواْ *  كَِلمتُ ربك الَ يْؤِمنُونِإن الَِّذين حقَّتْ علَيِهم{ :وهذه اآلية كقوله تعالى
اَألِليم ذَابسورة يونس) ٩٧-٩٦([ }الْع[.  

}ِل غُرفَ الْقَوخْرٍض زعِإلَى ب مهضعوِحي بي الِْجناِإلنِس و اِطينا شَيودع لْنَا ِلكُلِّ ِنِبيعج كَذَِلكشَاء و لَوا وور
ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كبم * را هقْتَِرفُواْ مِليو هوضرِليِة وِباآلِخر ْؤِمنُونالَ ي ةُ الَِّذينِه َأفِْئدغَى ِإلَيِلتَصو

قْتَِرفُونسورة األنعام) ١١٣-١١٢([ }م[.  

أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً وكما جعلنا لك يا محمد : يقول تعالى
 اآلية }ولَقَد كُذِّبتْ رسٌل من قَبِلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وُأوذُواْ{ : كما قال تعالى،أعداء فال يحزنك ذلك

 ِقيَل ِللرسِل ِمن قَبِلك ِإن ربك لَذُو مغِْفرٍة وذُو ِعقَاٍب ما يقَاُل لَك ِإلَّا ما قَد{ :وقال تعالى، ]سورة األنعام) ٣٤([
، ]سورة الفرقان) ٣١([ اآلية }وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ نَِبي عدوا من الْمجِرِمين{ :وقال تعالى ]سورة فصلت) ٤٣([ }َأِليٍم

إنه لم يأت أحد بمثل ما ": -صلى اهللا عليه وسلم-هللا  لرسول ا-رضي اهللا تعالى عنه-وقال ورقة بن نوفل 
  ."جئت به إال عودي

  .لهم أعداء من شياطين اإلنس والجن:  أي}عدوا{ بدل من ]سورة األنعام) ١١٢([ }شَياِطين اِإلنِس{ :وقوله

م اهللا قبحه  وال يعادي الرسل إال الشياطين من هؤالء وهؤالء،والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر
  .ولعنهم

 البئر إذا تمأخوذ من شطنإنه : بقوله ولهذا يفسره بعضهم ،قيل له شيطان لخروجه عن نظائره: بعضهم يقول
وعن الخير-عز وجل- لبعده عن طاعة اهللا  ذلكقيل للشيطان : وبعضهم يقول،د غورها وقعرهابع  ،

  : ولهذا قال الشاعر،هو شيطان رد متم فكل عاٍت،إن الشيطان بمعنى العاتي المتمرد: وبعضهم يقول

  أيام يدعونني الشيطان مـن غـزل      
  

  ا يهـوينني إن كنـت شـيطان       نوك  
  

ر بما كان في زمن مضى أيام  فهو يذكِّ،يحكي عن الغواني الالتي أعرضن عنه حينما الح الشيب في رأسه
طلقن ي يتغزلن به و كنيعني  من غزٍل:، وقوله هؤالء النسوة يسمينه بالشيطانكن حين عتوه وشبابه وقوته

  .عليه هذا

 يعني الشياطين : قال كثير من أهل العلم كابن جرير ولهذا،ربما قيل لهم شياطين لعتوهم وتمردهم فالشياطين
الموهذا "كل من خرج عن نظيره بالشر":  الحافظ ابن كثيرهما ذكر  وبعضهم يقول، وهذا ال إشكال فيه،دةر 

  .ؤالء إنما كانوا مردة لخروجهم عن صفة نظائرهمفه؛ أيضاً ال إشكال فيه

لب األسود كال(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،هذه اآلية نص صريح في أن اإلنس فيهم شياطينو
عز - وأعداء الرسل الذين ذكرهم اهللا ،المردة من اإلنس والجن يقال لهم شياطينفعلى كل حال و )١())شيطان

                                                
 ).٣٦٥ص  / ١ج ) (٥١٠(ي باب قدر ما يستر المصل -أخرجه مسلم في كتاب الصالة  - 1
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عليهم الصالة - وال يختص ذلك بزمان الرسل - شياطين اإلنس وشياطين الجنمن- هم من النوعين -وجل
  .قون ما شاء اهللا في كل زمان ومكانيب وأيام حياتهم بل -والسالم

من  :قال ]سورة األنعام) ١١٢([ }شَياِطين اِإلنِس والِْجن{ :حدثنا معمر عن قتادة في قوله: قال عبد الرزاق
  .  يوحي بعضهم إلى بعض،شياطينالجن شياطين ومن اإلنس 

يلقي بعضهم إلى  : أي]سورة األنعام) ١١٢([ }يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُرورا{ :وقوله تعالى
وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره،المزخرفن بعض القول المزي .  

أصح  اإليحاء أو الوحي "يلقي بعضهم لبعض: أي" }بعضهميوِحي {:  في قوله-رحمه اهللا-قول الحافظ ي
  وال يختص ذلك باإللقاء السريع،ك ليعلمههو كل ما ألقيته إلى غيره التي يفسر بها من كالم العرب معاني

صلى اهللا -لنبي إلى ا جاء -صلى اهللا عليه وسلم-جبريل ، فبل يكون بهذا وبغيره -كما هو المشهور- الخفي
 لم هوالمقصود أن )٢(إلى آخر الحديث.. ورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرص في -معليه وسل

ى ما ألقي ال يلزم في الوحي أن يكون بسرعة وخفاء بل يطلق عل:  ولذلك يقال،بسرعة وخفاءالوحي  يلِق
 ويقال للرمز ،وحي في حجر:  ولهذا يقولون،نها وحيإ: كما يقال في الكتابة، ويطلق على غيرهبسرعة 

  .أيضاً، واهللا أعلم  وحي، ويطلق على غير ذلكواإلشارة أيضاً

  .يلقي بعضهم إلى بعض: أي ]سورة األنعام) ١١٢([ }يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض{ :فقوله تعالى

سواء كان  فهامه به الحقائق وتضلل به األموما تُ يعني ]سورة األنعام) ١١٢([ }زخْرفَ الْقَوِل غُرورا{ :وقوله
:  قال حيثن هذا في غاية الحسن والجودةع كالماً -رحمه اهللا-ذكر الحافظ ابن القيم  كما ذلك بتغيير األسماء

 ، ويسمون اإلفساد باإلصالح، ويسمون الربا بالفائدة، ويسمون الزنا بغير اسمه،يسمون الخمرة بغير اسمها
غير ى إل ]سورة البقرة) ١١([ }فِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنَّما نَحن مصِلحونوِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُ{ :وقد قال تعالى

 ،ذلك من األسماء المبهرجة التي يروجون بها الباطل فيستهوي ذلك بعض النفوس ويغتر به بعض أهل البالدة
  . ذلك مطلوبهم ومبتغاهم فيقع بسبب، ويتابعونهم في هذا التزيين والتضليل،يرددون خلفهم هذه األلفاظف

}لُوها فَعم كبشَاء ر لَووذلك كله بقدر اهللا وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون : أي ]سورة األنعام) ١١٢([ }و
 أي دع أذاهم وتوكل على اهللا ،بونِذيكْ: أي }وما يفْتَرون{ فدعهم : أي}فَذَرهم{ ،لكل نبي عدو من هؤالء

  .هللا كافيك وناصرك عليهمفإن اعداوتهم في 

رضي اهللا تعالى - قاله ابن عباس ،ولتميل إليه: أي ]سورة األنعام) ١١٣([ }وِلتَصغَى ِإلَيِه{ :وقوله تعالى
  .-ماعنه

  يوحي بعضهم إلى بعض هؤالءالمعنى أنو ، الم التعليل]سورة األنعام) ١١٣([ }وِلتَصغَى ِإلَيِه{ :في قوله الالم

ى تلك إلهم تميل قلوب ومن أجل أن ،لك من أجل أن يغروا غيرهم بذيسات والوساوس واألباطيلبإلقاء التلب
  . تبعاً لذلكتفسد أعمالهم ثم ، نفوسهما وترتاض عليهاألباطيل

                                                
ان ووجوب اإليمان بإثبات قدر اهللا سـبحانه   باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحس -جزء من حديث جبريل الطويل أخرجه مسلم في كتاب اإليمان       - 2
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 جعل لكل -تبارك وتعالى- أن اهللا  المعنىويكون ،-تبارك وتعالى-ل اهللا عويحتمل أن يكون ذلك تعليالً لف

أي  ]سورة األنعام) ١١٢([ }يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُرورا{ ن اإلنس والجننبي عدواً من شياطي
حكمة ذه فه  أن تصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون، ومن هذه الحكم والغايات البعيدة،ذلك بحكمته ومشيئتهو

 وأن ، ويظهر مقتضى األسماء الحسنىيحصل االبتالء وينقسم الناس إلى فريقين، وهي أن مقصودة لغيرها
يز  المنتقم والعز-تبارك وتعالى- ويظهر معنى اسمه ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء-تبارك وتعالى-اهللا 

ولذلك كان  مجاهدة وصبر على الحق، إلىبحاجة  دفع الباطل كانلذلك و ،والرحيم والحليم وما أشبه ذلك
 بيان ذلك  صار أكثر الخلق على غير الهدى كما سيأتي-واهللا تعالى أعلم- ولهذا االعتبار ،لإليمان تبعة وكلفة

سورة ) ١١٦([ }وِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه ِإن يتَِّبعون ِإالَّ الظَّن{ :قوله تعالىعند 
تبارك -ولو شاء اهللا ، اطين اإلنس والجن زينه لهم شيماوهذا الظن الذي يتبعونه هو من جملة ، ]األنعام
ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم { : كما قال تعالى،لالبتالء أراد اهللا ذلك لكن،  ما حصل شيء من ذلك-وتعالى

 هولدين فكل ذلك مما يقع على أيدي هؤالء الشياطين إلى يوم ا ]سورة محمد) ٤([ }ولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض

ولَوالَ دفْع اللِّه { :، قال تعالىعلى أهل اإليمان الصبر والمجاهدة والمدافعة و،بإرادة اهللا وحكمته ومشيئته
 ،مثل هذه األمور يحصل بها التوازن في هذه الحياةولنعلم أن  ]سورة البقرة) ٢٥١([ }النَّاس بعضهم ِببعٍض

ما يسمعه  و،حزب الشيطانعلى  -عز وجل-يظهر فيها حزب اهللا ف الصراع بين الخير والشريحصل بها و
ه بعض األفاعي ثُ وما ينف-تبارك وتعالى-ه وما يراه وما يشاهده من الكيد الكبار لدين اهللا ؤاإلنسان وما يقر

حيث إذا قرأها اإلنسان يكاد يتميز من  ب-عز وجل-في كتاباتهم من السموم التي يطعنون فيها بدين اهللا 
 ، لكن علينا أن نتمسك بالحق وندعو إليه ونرد الباطل قدر االستطاعة، كل ذلك لو شاء ربك ما فعلوه،غيظال
  اهللالملك ملك و-بإذن اهللا– وهو منصور -تبارك وتعالى- دين اهللا هذا هو الواجب على اإلنسان وإال فهذاو

  . آلمن من في األرض كلهم جميعاً ولو شاء،والخلق خلقه

قلوب :  وقال السدي،قلوبهم وعقولهم وأسماعهم: أي ]سورة األنعام) ١١٣([ } الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباآلِخرِةَأفِْئدةُ{
  .يحبوه ويريدوه: أي ]سورة األنعام) ١١٣([ }وِليرضوه{ ،الكافرين

ني والخواطر واألفكار ده أي لكثرة توقده بالمعاؤإن الفؤاد قيل له فؤاد لكثرة تف:  ويقال،األفئدة هي القلوب
 أو ، وأن يسد أذنه فال يسمع،يمكن لإلنسان أن يغمض عينه فال يرىف تتحرك فيه الخواطر واإلراداتالقلب ف

ال ترد عليه الخواطر فأن يوقف قلبه لكن ال يستطيع  وما أشبه ذلك، ،يبقى في مكان ال يسمع فيه صوتاً
  وإذا كان يسمع بأذنه، بعينه ففي الغالب أن القلب يتبع البصرإذا كان اإلنسان ينظرو ،واألفكار وما أشبه ذلك

يعيد بأن إما  متواصل تحركفي  يبقى  فالقلب لكن إذا كان ال يسمع وال يبصر،فالغالب أن القلب يتبع السمع
  . أو غير ذلك،يفكر بأشياء في المستقبل وأشريط أشياء مضت 

}هوضرِليال يؤمن باآلخرة كما قال نذلك ملوإنما يستجيب  ،بوه ويريدوهيح: أي ]سورة األنعام) ١١٣([ }و 

، ]سورة الصافات) ١٦٣-١٦١([ }ِإلَّا من هو صاِل الْجِحيِم* ما َأنتُم علَيِه ِبفَاِتِنين* فَِإنَّكُم وما تَعبدون{ :تعالى
  .]سورة الذاريات) ٩- ٨([}  من ُأِفكيْؤفَك عنْه* ِإنَّكُم لَِفي قَوٍل مخْتَِلٍف{ :وقال تعالى
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رضي اهللا -قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  ]سورة األنعام) ١١٣([ }وِليقْتَِرفُواْ ما هم مقْتَِرفُون{ :وقوله
  .وليعملوا ما هم عاملون: وقال السدي وابن زيدوليكتسبوا ما هم مكتسبون،  :-ماتعالى عنه

  . ولتصغى وليرضوه وليقترفواعليل يعنيللت الالم كونت على هذا

َأفَغَير اللِّه َأبتَِغي حكَما وهو الَِّذي َأنَزَل ِإلَيكُم الِْكتَاب مفَصالً والَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعلَمون َأنَّه منَزٌل من {
تَِرينمالْم ِمن قِّ فَالَ تَكُونَنِبالْح كبر *ِليمالْع ِميعالس وهاِتِه وِل ِلكَِلمدبالً الَّ مدعقًا وِصد كبتُ رتْ كَِلمتَمو{ 

  .]سورة األنعام) ١١٥-١١٤([

َأفَغَير اللِّه َأبتَِغي {قل لهؤالء المشركين باهللا الذين يعبدون غيره : -صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى لنبيه 
  .مبيناً: أي ]سورة األنعام) ١١٤([ }وهو الَِّذي َأنَزَل ِإلَيكُم الِْكتَاب مفَصالً{ بيني وبينكم :أي }حكَما

وأصل الحكم  -كما هو معلوم - م أبلغ من الحاكمكَوالح }َأفَغَير اللِّه َأبتَِغي حكَما{ : في قولهلإلنكارالهمزة 
، واهللا تعالى أعلم، على قول كثير من أهل العلم وذلك تعماالتهفي كل اس  يدور على معنى المنع أنهمعروف

في مثل موارد  ذلك كذلك وقل التعدي على اآلخر أو من أخذ حقه، م هو الذي يمنع أحد الخصمين منكَفالح
ن ة تمنع صاحبها ممكْ والِح،نفالتتمنعها من االلالحديدة التي توضع في فم الدابة  هي ةمكَالح، فهذه اللفظة

  .، واهللا أعلمالشطط في القول والرأي والفعل

}الِْكتَاب منَاهآتَي الَِّذينقِّ{من اليهود والنصارى : أي ]سورة األنعام) ١١٤([ }وِبالْح كبن رٌل منَزم َأنَّه ونلَمعي{ 

  .بما عندهم من البشارات بك من األنبياء المتقدمين: أي

ون الِْكتَاب ِمن قَبِلك ءفَِإن كُنتَ ِفي شَك مما َأنزلْنَا ِإلَيك فَاسَأِل الَِّذين يقْر{ : كقوله} تَكُونَن ِمن الْممتَِرينفَالَ{
تَِرينمالْم ِمن فَالَ تَكُونَن كبقُّ ِمن رالْح اءكج يقتضي  والشرط ال،وهذا شرط ]سورة يونس) ٩٤([ }لَقَد 

  .وقوعه

، أعني ما قبله مباشرةوبين  ]سورة األنعام) ١١٤([ }فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{ :بين قولهمن أهل العلم من يربط 
 أنهم يعلمون ذلك يعني ]سورة األنعام) ١١٤([ }الِْكتَاب يعلَمون َأنَّه منَزٌل من ربك ِبالْحقِّوالَِّذين آتَينَاهم { :قوله

ين في حقيقة من الشاكّ ال تكن يعني }فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{ : أن قولهواالحتمال اآلخر، ال تشك في هذاف
 أخبره في هذا القرآن عن -عز وجل- فاهللا ، إليك بها في هذا الكتاب-عز وجل- التي أوحى اهللا األخبار
ة من المشركين يكذبونه  فإذا كان هؤالء الجهل،أنه منزل من ربه بالحقأن أهل الكتاب يعلمون  هانموأمور 

نه أساطير األولين فإن الذين أوتوا الكتاب من قبله يعلمون أنه منزل من ربه بالحق لما يعرفون إ: ويقولون
بين عنها ي ولما يجدون من الموافقة والمطابقة بين هذه الحقائق التي ،من دالئل صدقه التي يجدونها في كتابهم

 أو كان ،ة سواء كان ذلك عن أمور مضت أو عن أمور مستقبل،القرآن وبين ما في كتبهم من األخبار الغيبية
 ولذلك ،بيرة بين ما في القرآن وبين ما في التوراةمطابقة ك فهناك -عز وجل-ذلك مما يتعلق بصفات اهللا 

 وصف أن اهللا جدن -م على اهللا وافترائهم عليه كذبهوه بسببإال ما حرف- الصفات اإللهية في التوراة فإن

  .-صلى اهللا عليه وسلم-فيها كما جاء في القرآن وفي سنة النبي نفسه 
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:  معروف، ومنه قوله وذكر ما يكون في اليوم اآلخر-صلى اهللا عليه وسلم-خبر الحبر الذي جاء إلى النبي و

؛ )٣(-صلى اهللا عليه وسلم- فضحك النبي ،آخره إلى .. واألرضين على ذه،إذا وضع اهللا السماوات على ذه
  .إقراراً لما قاله الحبر

 يقول ]سورة يونس) ٩٤([ }ون الِْكتَاب ِمن قَبِلكءفَِإن كُنتَ ِفي شَك مما َأنزلْنَا ِإلَيك فَاسَأِل الَِّذين يقْر{ :قولهو

قُْل ِإن كَان {: ، ومن أمثلتها قوله تعالىوفة هذه قاعدة معر"هذا شرط والشرط ال يقتضي وقوعه": الحافظ
اِبِدينُل الْعفََأنَا َأو لَدِن ومحاآليةهذه ي فسرت بها تعلى أحد المعاني ال ]سورة الزخرف) ٨١([ }ِللر .  

يما قال وعدالً فيما صدقاً ف :قال قتادة ]سورة األنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَِلمتُ ربك ِصدقًا وعدالً{ :وقوله تعالى
  .حكم

وتمت ( : وقرأ الباقون بالجمع، هذا على قراءة الكوفيين]سورة األنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَِلمتُ ربك{ :يقول تعالى
المفرد إذا أضيف فإنه  أن يمكن أن تحمل على معنى الجمع باعتبار }كَِلمتُ{ لـوالقراءة باإلفراد )كلمات ربك

 إلى ت أضيف}ِنعمتَ{ فـ،يعني نعم اهللا ]سورة النحل) ٨٣([ }يعِرفُون ِنعمتَ اللِّه{ :قوله تعالى يكون للعموم مثل
سورة ) ١([ }لَا تَتَِّخذُوا عدوي{ : كما في قوله تعالىأضيف إلى الضمير إذا كذلك و-وهو اهللا– االسم الظاهر

إلى كاف الخطاب ، ومنه أن يضاف ى ياء المتكلمهنا أضيف إل" عدو"ـ ف،يعني ال تتخذوا أعدائي ]الممتحنة
  .أو أصدقائكم يعني ]سورة النــور) ٦١([ }َأو صِديِقكُم{: كقوله تعالى

 -رحمه اهللا- كبير المفسرين ابن جرير )تمت كلمات ربكو(  أو]سورة األنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَِلمتُ ربك{ :قوله

كون  وبهذا ي، وهذا مشى عليه كثير من المفسرين وإن اختلفت عباراتهم،آنها القرالكلمة أو الكلمات بأن فسر
  .الكلمات الشرعيةالكلمة هنا المراد ب

 صدق أخبار هذا القرآنف ،صدقاً في األخبار وعدالً في األحكام: أي ]سورة األنعام) ١١٥([ }ِصدقًا وعدالً{ :قوله

  . وأحكامه في غاية العدل

  . فكل ما أخبر به فحق ال مرية فيه وال شك، في الطلبار وعدالً في األخباًصدق: يقول

 ،إنشاءاً أو خبر إما أن يكون  ألن الكالم؛-األمر والنهي- األحكام المراد بالطلب يعني "عدالً في الطلب": قوله
  .الطلب من اإلنشاء وهي األحكامو

 وكل ما نهى عنه ،دل الذي ال عدل سواه وكل ما أمر به فهو الع،فكل ما أخبر به فحق ال مرية فيه وال شك
سورة ) ١٥٧([ }يْأمرهم ِبالْمعروِف وينْهاهم عِن الْمنكَِر{ : كما قال تعالى، فإنه ال ينهى إال عن مفسدة،فباطل

  .إلى آخر اآلية ]األعراف

  . الى ال في الدنيا وال في اآلخرة يعقب حكمه تعليس أحد: أي ]سورة األنعام) ١١٥([ }الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه{

}ِميعالس وه{ ألقوال عباده }وِليمالذي يجازي كل عامل بعمله بحركاتهم وسكناتهم ]سورة األنعام) ١١٥([ }الْع.  

ِل الَّ مبد{ :-تبارك وتعالى-قوله و، فسر بالكلمات الشرعية ]سورة األنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَِلمتُ ربك{ :قوله
سورة ) ١١٥([ }الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه{  فيكون،الشرعيةالكلمات أيضاً بفسر ييمكن أن  ]سورة األنعام) ١١٥([ }ِلكَِلماِتِه

                                                
وصـححه  ) ٣٧١ص  / ٥ج ) (٣٢٤٠ (تفسير سورة الزمر باب -صلى اهللا عليه وسلم -تاب تفسير القرآن عن رسول اهللا       أخرجه الترمذي في ك    - 3
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 وأخبر ، أخبر عما يكون في يوم القيامة فال بد أن يقع وقد،إذا أخبر عن شيء فال بد أن يقعبمعنى أنه  ]األنعام
 ،ذلكفكان  -صلى اهللا عليه وسلم- وأخبر عن ظهور دين الرسول ،أخبر بهعما يكون للكافرين فوقع ما 

قُل لَّن { : مثالً عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك-عز وجل-وكذلك سائر األخبار كما قال اهللا 
فتكون هذه  ]سورة الفتح) ١٥([ }ذَرونَا نَتَِّبعكُم{ :أن يبدلوا كالم اهللا فقالواأرادوا  حيث ]سورة الفتح) ١٥([ }تَتَِّبعونَا

  .، واهللا أعلم]سورة األنعام) ١١٥([ }الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه{ : وهي قوله تعالىمفسرة لآلية التي بين أيدينا

: إذا قال اإلنسان ف،الكلمات تطلق على الكلمات الشرعية وتطلق على الكلمات الكونية القدريةفوعلى كل حال 

هذا يصح؛ ألن فلو قصد بها الكلمات الشرعية  ف،مقام استعاذةذا هف ،التامات من شر ما خلقأعوذ بكلمات اهللا 
أعوذ بعزة اهللا : تقولف ، فيهإشكال ال  واالستعاذة بالصفة أمر جائز، وكالمه صفة من صفاته،القرآن كالم اهللا

 ،بالصفة استعاذهو ف )٤())هكأعوذ بوج((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال النبي  و، من شر ما أجد وأحاذرتهوقدر
 يا .. يا صاحب العزة..يا اهللا:  وإنما تقول،عزة اهللايا : تقول فال ،ال تدعى  بخالف الدعاء فإن الصفةوهذا
  . ففرق بين االستعاذة وبين الدعاء،..عزيز

 وال جاوزها بر يعني الكلمات الكونية القدرية التي ال ي، أعوذ بكلمات اهللا التامات معنىكذلك يحتمل أن يكون
 ،من شر كل ذي شر؛ ألنك تستعيذ  الكلمات القدرية-مقام االستعاذة- وأنسب بالمقام  المعنيينأليقلكن  ،فاجر

المقصود بالكلمات ، ومقام االستعاذةرية أليق وأنسب وأكثر ارتباطاً بفكون ذلك يحمل على الكلمات القد
سورة ) ٤٠([ }ما قَولُنَا ِلشَيٍء ِإذَا َأردنَاه َأن نَّقُوَل لَه كُن فَيكُونِإنَّ{ : من قوله تعالىكن فيكون: الكونية القدرية

  .ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ألن  وال فاجرفهذه ال يجاوزها بر ]النحل

ِإن ربك * ن وِإن هم ِإالَّ يخْرصونوِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه ِإن يتَِّبعون ِإالَّ الظَّ{
تَِدينهِبالْم لَمَأع وهِبيِلِه ون سِضلُّ عن يم لَمَأع وسورة األنعام) ١١٧-١١٦([ }ه[.  

ر ولَقَد ضلَّ قَبلَهم َأكْثَ{ :كما قال تعالى ،أهل األرض من بني آدم أنه الضالل عن حال أكثر يخبر تعالى
ِلين{ :وقال تعالى ]سورة الصافات) ٧١([ }الَْأوْؤِمِنينتَ ِبمصرح لَوالنَّاِس و ا َأكْثَرمسورة يوسف) ١٠٣([ }و[ 

ِإن يتَِّبعون ِإالَّ الظَّن { في ظنون كاذبة وحسبان باطل وهم في ضاللهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم
خْرِإالَّ ي مه ِإنوونفإن الخَ ]سورة األنعام) ١١٦([ }صرص هو الحرز، ص النخلومنه خر ر ما عليها وهو حز

  . وذلك كله عن قدر اهللا ومشيئته،من التمر

سورة ) ١١٧([ }وهو َأعلَم ِبالْمهتَِدين{ فييسره لذلك ]سورة األنعام) ١١٧([ }هو َأعلَم من يِضلُّ عن سِبيِلِه{
  . لما خلق له ميسر وكلٌّ،فييسرهم لذلك ]األنعام

 على زمان معينه ال حاجة لحمل ]سورة األنعام) ١١٦([ }وِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك{ : تعالىقوله

هذا : على مكان معين كأن يقالحمله  كما أنه ال حاجة إلى ، نزلت فيه اآلية في ذلك الوقت الذيأي:  يقالكأن
بل هذا  ،فهذا ال دليل عليه ]سورة األنعام) ١١٦([ }من ِفي اَألرِض{: في قوله" عهدية" أل" باعتبار أن مكةفي 

سورة ) ١٠٣([ }وما َأكْثَر النَّاِس ولَو حرصتَ ِبمْؤِمِنين{ : قال-عز وجل-عام في كل زمان ومكان؛ ألن اهللا 

                                                
 ).١٦٩٤ص  / ٤ج ) (٤٣٥٢ (سورة األنعام باب تفسير –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 4
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عز -واهللا  ]سورة األعراف) ١٧([ }والَ تَِجد َأكْثَرهم شَاِكِرين{ :ناس متوعداً بإضالل الالشيطانقال و] يوسف
  .]سورة سبأ) ٢٠([ }ولَقَد صدقَ علَيِهم ِإبِليس ظَنَّه فَاتَّبعوه{ : يقول-وجل

 ، واصطفاهم واجتباهم-عز وجل-يبقى من هداهم اهللا  و-بال شك- ضالون مضلون الحاصل أن أكثر الناس
 وكل من كان قائده غير الوحي ،يكون بذلك مهتدياًف ويتبع هذا الوحي المنزل -تبارك وتعالى-ربه ع ممن يطي

 أو شياطين اإلنس والجن فال شك أنه في عماية وضالل يتخبط فيها ويتقلب ،ن رأي وعقل وذوق ووجدِم
  .عان، واهللا المستونستنيرم المدعون أنهم ر وإن ادعىهذا هو حقيقة األمو ،ظهراً لبطن

}ْؤِمِنيناِتِه مِبآي ِه ِإن كُنتُملَياللِّه ع ماس ا ذُِكرَل  *فَكُلُواْ ِممفَص قَدِه ولَياللِّه ع ماس ا ذُِكرَأالَّ تَْأكُلُواْ ِمم ا لَكُممو
ا لَّيكَِثير ِإنِه وِإلَي تُمطُِررا اضِإالَّ م كُملَيع مرا حلَكُم متَِدينعِبالْم لَمَأع وه كبر ِر ِعلٍْم ِإناِئِهم ِبغَيوِبَأه ِضلُّون{ 

  .]سورة األنعام) ١١٩-١١٨([

 ومفهومه أنه ال يباح ما لم ،أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليها اسمه هذا إباحة من اهللا لعباده المؤمنين
  .ش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرهايذكر اسم اهللا عليه كما كان يستبيحه كفار قري

وما لَكُم َأالَّ تَْأكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيِه وقَد فَصَل لَكُم ما { :ثم ندب إلى األكل مما ذكر اسم اهللا عليه فقال
كُملَيع مرح{ ])ن لكم ما حرم عليكم: أي ]سورة األنعام) ١١٩قرأ بعضهم ، ووضحهقد بي }َلبالتشديد }فَص، 

  .والكل بمعنى البيان والوضوح، وقرأ آخرون بالتخفيف

 ،على العموم ]سورة األنعام) ١١٨([ }فَكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيِه{ :قوله تعالىبعض السلف كعطاء حمل 
لذي يدل عليه السياق ومقتضى الحال أن  وهو ا، والذي عليه عامة أهل العلم،يعني في سائر المطعومات

سورة ) ٥([ }وطَعام الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِحلٌّ لَّكُم{ :-تبارك وتعالى- وهكذا في قوله ،المقصود بذلك الذبائح
 مما  وأما غير الذبائح فال يختص ذلك بأهل الكتاب،المقصود به الذبائح على قول عامة أهل العلم ]المائدة
 ،أي في الذبائح ]سورة األنعام) ١١٨([ }فَكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيِه{ :هنا في قوله ف،ونه من خبز ونحوهيصنع

والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم { :هذه مصرح بها فيما سيأتي بعده من قوله  وداللة االلتزام،وهذا أمر مستلزم لمعنى النهي
سورة ) ١١٨([ }فَكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيِه{: ، فقوله]سورة األنعام) ١٢١([ }يِه وِإنَّه لَِفسقٌيذْكَِر اسم اللِّه علَ

  .وال تأكلوا ما لم يذكر اسم اهللا عليه  يعني]األنعام

من يقوم يعني اعتبار حال الذابح  حمل ذلك على -رحمه اهللا–فإن ابن جرير  في الذبائح  اآليةوإذا كانت هذه
  أو الكتابي الذي ال يذبح لغير اهللا-عز وجل- وهو المسلم الذي ال يذبح لغير اهللا ،ممن تحل ذبيحتهبالتذكية 

 -رحمه اهللا– ولهذا ال يرى ، بخالف طوائف المشركين الذين يذبحون ألوثانهم وأصنامهم وما أشبه ذلك،أيضاً

 وسيأتي ى أن المراد وجوب التسمية عند الذبح، وغير ابن جرير حمل ذلك عل،عند الذبحوجوب التسمية 
  .]سورة األنعام) ١٢١([ }والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه{ :-تبارك وتعالى-الكالم على هذا عند قوله 

 ]سورة األنعام) ١١٩([ }فَصَل لَكُم ما حرم علَيكُموما لَكُم َأالَّ تَْأكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيِه وقَد { : تعالىيقول

قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون { :له عند قوله تعالى فصل هذا؟أين فصف
ِخنِزيٍر فَِإنَّه ملَح ا َأوفُوحسا ممد تَةً َأويم اٍد فَِإنالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللِّه ِبِه فَمقًا ُأِهلَّ ِلغَيِفس َأو سِرج 
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ِحيمر غَفُور كببعض العلماء قال و]سورة األنعام) ١٤٥([} ر:لكن هذا في غاية البعد؛ ، المائدة سورة فيله فص 
  . السورة مكيةآخر ما نزل في األحكام وهذههي المائدة سورة ألن 

  .إال في حال االضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم: أي ]سورة األنعام) ١١٩([ }ِإالَّ ما اضطُِررتُم ِإلَيِه{

 وما ذكر عليه غير اسم اهللا تعالى ،ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحالل الميتات
هو : أي ]سورة األنعام) ١١٩([ }ِبَأهواِئِهم ِبغَيِر ِعلٍْم ِإن ربك هو َأعلَم ِبالْمعتَِدينوِإن كَِثيرا لَّيِضلُّون { :فقال

  .أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم

وقَالُواْ هِذِه َأنْعام وحرثٌ ِحجر { :في قوله -تبارك وتعالى-ما ذكر اهللا من إضاللهم في هذا الباب أن سيأتي 
 } يطْعمها ِإالَّ من نّشَاء ِبزعِمِهم وَأنْعام حرمتْ ظُهورها وَأنْعام الَّ يذْكُرون اسم اللِّه علَيها افِْتراء علَيِهالَّ

 -عز وجل-رى التي يفتيرها هؤالء الجهلة الذين يقولون على اهللا إلى غير ذلك من الِف ]سورة األنعام) ١٣٨([

  .م، واهللا المستعانغير علب

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين، 

ر اِإلثِْم وباِطنَه ِإن الَِّذين يكِْسبون اِإلثْـم   وذَرواْ ظَاهِ { :في تفسير قوله تعالى    -تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
قْتَِرفُونا كَانُواْ يِبم نوزجيسورة األنعام) ١٢٠([ }س[.  

وذَرواْ ظَـاِهر اِإلثْـِم     {:  وقال قتـادة   ،المعصية في السر والعالنية    }وذَرواْ ظَاِهر اِإلثِْم وباِطنَه   {: قال مجاهد 
اِطنَهبو{ أي :كقوله تعالى ،   قليله وكثيره  ،ه وعالنيته سر: }          ـاما وِمنْه را ظَهاِحشَ مالْفَو يبر مرا حقُْل ِإنَّم

طَنسورة األعراف) ٣٣([ اآلية }ب[.  

 نبينا محمد   ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين     ،  الحمد هللا رب العالمين   ،  بسم اهللا الرحمن الرحيم   
  :  أما بعد،وعلى آله وصحبه أجمعين

 نهإ -رحمه اهللا -نقل هنا قول قتادة      ]سورة األنعام ) ١٢٠([ }وذَرواْ ظَاِهر اِإلثِْم وباِطنَه   { :-تبارك وتعالى -فقوله  

الـسر  في  نه المعصية   إ ]سورة األنعام ) ١٢٠([ }ظَاِهر اِإلثِْم وباِطنَه  { : قول مجاهد  ا وكذ ، أي سره وعالنيته   :قال
  .والعالنية

 وهو مـا  -تبارك وتعالى-ما خفي مما ال يطلع عليه إال اهللا ب والباطن ،وبعضهم فسر الظاهر بأفعال الجوارح 
 وبعضهم فسر ظاهره بالزنا     ، وبعضهم فسر ظاهره بنكاح المحارم وباطنه بالزنا       ،في القلب من أعمال القلوب    

 -واهللا تعالى أعلـم - واألحسن ، وبعضهم يقول غير ذلك،ليالت وباطنه بالزنا سراً مع الخ ،مع البغايا المعلنات  

ن ظاهر اإلثم يدخل فيه كل ما يصدق عليه         إ و ،ن هذه المعاني المذكورة داخلة تحت عموم هذه اآلية        إ: أن يقال 
ألن - فاحش يسمعه غيره أو من نكاح المحـارم      ء معلن أو من كالم بذي     اذلك مما ظهر على الجوارح من زن      

 ويـدخل فـي     ،الناس ويشاهدونه أو يتسامعون بـه       أو غير ذلك مما يظهر به اإلثم ويعلمه        ،-يخفىالنكاح ال   
 وكـذلك  ، وأعظم ذلك الشرك بالقلـب ، وال يرضاه-عز وجل-الباطن ما ينطوي عليه القلب مما ال يحبه اهللا         

 وكذلك سائر األمـور  ،هللاخوفاًً ال يصلح إال من ا -تبارك وتعالى- والخوف من غير اهللا ،يدخل فيه الزنا سراً  
 ، حمل اآلية على العموم     حيث -رحمه اهللا -وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير          ،التي تكون خفية  

 والباطن هـو    ،ظاهر اإلثم هو العالنية   ف ،أي سره وعالنيته  : وهذا يرجع إلى المعنى الذي ذكره مجاهد وقتادة       
اإلثم يطلق على الذنب ألنه متـسبب        ف -يعني جميع الذنوب  -ثام  معنى ذلك أن يترك اإلنسان جميع اآل      و ،السر
مـن  : تقولكما  ويطلق على جريرة الذنب وهي التبعة والعقوبة التي تكون على الذنب            ،الكذب إثم : تقول ف عنه

 وبعـضهم   ،يـستحق العقوبـة   وهي أنه    بمعنى أنه يلحقه تبعة      ، من سمع المعازف يأثم    ،أكل المال الحرام يأثم   
 يعني في بعض األعراف قد يطلقـون        ،ثم على نوع من المعاصي وذلك راجع إلى عرف االستعمال         يطلق اإل 
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 تـسمى  إما لكثرة ضرره وشره وما ينبني عليه من كثرة المعاصي كمـا             ،اإلثم على نوع خاص من المعصية     

  : كما قال الشاعر، إثماًالخمر التي هي أم الخبائث

  شربت اإلثـم حتـى ضـل عقلـي      
  

ــذ   ــم اك ــالعقول ك اإلث ــل ب   تفع
  

سواء كان : أي ]سورة األنعام) ١٢٠([ }ِإن الَِّذين يكِْسبون اِإلثْم سيجزون ِبما كَانُواْ يقْتَِرفُون   { :ولهذا قال تعالى  
  . فإن اهللا سيجزيهم عليه،ظاهراً أو خفياً

صلى اهللا عليه   -ول اهللا   سألت رس :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   - روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان       
  .)١())اإلثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه((:  عن اإلثم فقال-وسلم

  واضحة مثـل شـرب الخمـر   اًهناك أموربمعنى أن  ،يرجع فيه اإلنسان إلى نفسه عند الترددكأن هذا معيار  

 ولكن من األمور ما قـد       ،في تحريمها جاء النص الواضح الصريح     ؛ ألنه قد    ال يقال فيها مثل هذا     فهذه   الزناو
 وربما وجد لنفسه المخارج أن هذا ال بأس بـه      ،يفتيه بالجواز  ف ربما يجد من يسوغ له ذلك      ف يتردد فيه اإلنسان  

 )٢())استفت قلبـك  ((:  عندنا هذا الحديث وعندنا الحديث اآلخر      ؟ فكيف يعرف في مثل هذه الحاالت      ،ونحو ذلك 

 المراد أن   وإنما ،أهل العلم سؤال   وترك   -عز وجل -علم والحكم بما أنزل اهللا      ترك ال وليس معنى استفت قلبك     
 فـال   ،اإلنسان أحياناً يسأل ومع ذلك ال يطمئن؛ ألنه لم يجد الدليل الكاشف الذي يدل على جواز هذا الـشيء                  

في قلبه أحيانـاً     يعني أن اإلنسان يجد      ،استفت قلبك :  فعندئذ يقال  ،للرخص وقد يفعله متتبعاً     ،تطيب نفسه لفعله  
 كمـا   ألنه ال يشعر   ؛ أما القلب الميت فمثل هذا ال يستفتى       ،إنكاراً لهذا الشيء إذا كان القلب حياً نابضاً باإليمان        

  :قال الشاعر

  من يهـن يـسهِل الهـوان عليـه        
  

    مــا لجـــرٍح بميــٍت إيـــالم  
  

 قـد يجـد مـن     معينة بطريقة قد يحصل له مال   ، ف لكن القلب الحي يكون فيه نفور عن العمل السيئ وانقباض         
اإلثم ما حـاك فـي صـدرك    (( :يقال لهو ،استفت قلبك:  فهنا يقال له،يسوغ له أخذه ولكنه يجد في نفسه شيئاً 

  .)٣())وكرهت أن يطلع عليه الناس

دعها طالما أنك   : يقال له  فمثل هذا    ويجد أن هذا األمر غير سائغ     ولذلك بعض الناس يتردد في بعض المسائل        
واألمثلة على هذا كثيرة جداً فـي المكاسـب          ، ليس فيها نص واضح بين     ؛ ألنه نفسك مثل هذا الحرج   تجد في   

 ،دعـه :  نقـول  ،أجد في نفسي شيئاً من هـذا      : لاقفإذا   ،وفي المعاشرة والنكاح وغير ذلك مما يفعله اإلنسان       
  .فاإلثم ما حاك في الصدروأعرض عنه؛ 

 اسم اللِّه علَيِه وِإنَّه لَِفسقٌ وِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَـى َأوِليـآِئِهم ِليجـاِدلُوكُم وِإن    والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَرِ {
  شِْركُونلَم ِإنَّكُم موهتُمال تحـل إذا لـم    ذه اآلية الكريمة على أن الذبيحة       دل به استُ ]سورة األنعام ) ١٢١([ }َأطَع

                                                
 ).١٩٨٠ص  / ٤ج ) (٢٥٥٣(باب تفسير البر واإلثم  -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب  - 1

وحسنه ) ٢٢٨ص  / ٤ج ) (١٨٠٣٥( وأحمد )٣٢٠ص  / ٢ج ) (٢٥٣٣ (باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك -أخرجه الدارمي في كتاب البيوع  - 2
 ).١٧٣٤(األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 

 ).١٩٨٠ص  / ٤ج ) (٢٥٥٣(باب تفسير البر واإلثم  - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب - 3
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فَكُلُواْ ِمما َأمسكْن علَيكُم واذْكُرواْ اسم      { : وبقوله في آية الصيد    ، وإن كان الذابح مسلماً    ،هايذكر اسم اهللا علي   
  .]سورة المائدة) ٤([ }اللِّه علَيِه

ن لَيوحـون ِإلَـى َأوِليـآِئِهم       والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه وِإنَّه لَِفسقٌ وِإن الـشَّياِطي            { :قوله تعالى 
اِدلُوكُمجكثير منها من المراسيلو ،روايات كثيرة جداً هذه اآلية جاء في سبب نزول    ]سورة األنعـام  ) ١٢١([ }ِلي، 

من بعض الطرق    -مارضي اهللا عنه  - ومنها ما ورد عن ابن عباس        ،عامة هذه الروايات ال تخلو من ضعف      ف
 ،في ذلك  الوارد    أن يتقوى األثر   -من المراسيل وغيرها  - من مجموع تلك المرويات       ويمكن ،التي ال بأس بها   

 ما قتلـه     أو  حالل وما ذبحه اهللا    هما ذبحتم بأيديكم تقولون إن    : قالوا ف وذلك أن المشركين احتجوا على المسلمين     
 فعلكم   بحيث صار  عل اهللا فعلكم أفضل من ف    حتى يكون    أنتم أحسن من اهللا   ؟ أ  حرام  إنه :اهللا بيده الشريفة تقولون   

  ؟حرمهاييحلها وفعل اهللا 
والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم    { :قال عليهم ف   رد -تبارك وتعالى - فاهللا   ،هذه شبهة ألقاها عليهم الشياطين من أجل مجادلتهم       

يـآِئِهم ِليجـاِدلُوكُم وِإن َأطَعتُمـوهم ِإنَّكُـم         يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه وِإنَّه لَِفسقٌ وِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى َأولِ          
شِْركُونا    { :فالرد جاء بهذه الطريقة كما في قوله       ]سورة األنعام ) ١٢١([ }لَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهَأح٢٧٥([ }و (

 فيهـا   -عز وجل -هذه الردود لم يذكر اهللا      ، و ]سورة البقرة ) ٢٧٥([ }ِإنَّما الْبيع ِمثُْل الربا   { :لما قالوا  ]سورة البقرة 
كان باإلمكان أن يرد على     فقد    وإال ، أصالً  ألن هؤالء ال يؤمنون بالوحي     ؛طرقاً في االحتجاج واإلقناع العقلي    
قنـع  ت وأمور كثيرة قـد  ،من التحوالتداخلها  وما يحصل في    ها الصحية   هؤالء في بيان قبائح الميتة ومضار     

بمثل هـذا اللـون مـن      -تبارك وتعالى-اهللا اكتفى  لكن في مثل هذا   ،ألكللبأن هذه الميتة ال تصلح      السامع  
 ويمكـن  ، األمر وانتهى-عز وجل-هذا حكم اهللا : على المبطل ويقال وطرق الرد متعددة فيمكن أن يرد    ،الرد

 فـيمكن  ينكر الـوحي نه إن كان  بمعنى أ،بمراعاة الجانب الذي يقر بهوذلك أن يرد عليه بطريقة فيها تفصيل      
 ،مـن هـذا  يوجد في القرآن  و،ذكر األدلة العقلية بإثبات أمر أو نفيه      من  ال مانع    و ،يقتنع بأدلة العقول مثالً   أن  

ـ         في أنواع االستدالل   -رحمه اهللا -ولذلك ذكر الشاطبي      قأن هناك من األدلة مـا يـستدل بـه علـى المواف
 ]سـورة األنبيـاء   ) ٢٢([ }لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَـسدتَا       { :وله تعالى  ق  وهي األدلة العقلية مثل    ،والمخالف

 }ما اتَّخَذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه ِإذًا لَّذَهب كُلُّ ِإلٍَه ِبما خَلَقَ ولَعلَا بعـضهم علَـى بعـضٍ    { :وقوله

 وأنه -عز وجل-اهللا  هذا نص أوحاه يقر أن الذي وهناك أدلة يستدل بها على الموافق،  ]سورة المؤمنـون  ) ٩١([
  . واهللا أعلم، كذا وكذا قالاهللا تعالى؛ ألن هذا حرام ال يجوز :هذا يقال لهف معصوم

 :قال في اآليـة األخـرى  و ]نعـام سورة األ) ١٢١([ } يذْكَِر اسم اللِّه علَيِهوالَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم  { : اهللا تعالى هنا   قال

) ١١٨([ }فَكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللّـِه علَيـهِ   { :قولهمفهوم  ف ]سورة األنعام ) ١١٨([ }فَكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيهِ     {

على أن الذبيحة ال ية الكريمة استدل بهذه اآلوقد  ،وال تأكلوا غيره مما لم يذكر اسم اهللا عليه: أي ]سورة األنعـام  
 الظـاهر ف ، نسياناً أخذاًَ بالظاهر سواء ترك ذلك عمداً أو     تحل إذا لم يذكر اسم اهللا عليها وإن كان الذابح مسلماً          

نـه  إه فإذا لم يذكر اسمأنه  ]سورة األنعام) ١٢١([ }والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه وِإنَّه لَِفسقٌ   { :من قوله 
من بعدهم كابن عمر ومـواله       قال جماعة من الصحابة و     ،لمطلق في كل الحاالت    وبهذا المنع ا   ،ال يحل لألكل  

  .قال داود الظاهري وأحمد وبه ، وهو رواية عن اإلمام مالك،نافع والشعبي وابن سيرين
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بنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَّـِسينَا َأو       ر{ : قال ؛ ألن اهللا تعالى   إن التسمية تسقط في حال النسيان      :بعض أهل العلم   قالو
  .)٤())وإن اهللا تجاوز ألمتي عن الخطأ والنسيان(( :-صلى اهللا عليه وسلم–وقال  ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }َأخْطَْأنَا

  ذبـح  الـذي  إن كانيعني ،المراد بذلك اعتبار حال الذابح:  من يقول-رحمه اهللا- كابن جرير  العلمومن أهل 

الـذابح ممـن تحـل      معناه أن يكون    ما ذكر اسم اهللا عليه      أن   و ، بمنع أكل ذبيحته   وثان فهو المراد  أهل األ من  
  .لم يذبح لغير اهللا ممن ذبيحته

:  وقيـل ،عائد على األكـل  : والضمير قيل  ]سورة األنعام ) ١٢١([ }وِإنَّه لَِفسقٌ { :قد أكد في هذه اآلية بقوله     ثم  

  .عائد على الذبح لغير اهللا

 أو إن ،إن أكلكـم منـه لفـسق       ، أي يعني األكل أو المـأكول     ]سورة األنعام ) ١٢١([ }وِإنَّه لَِفسقٌ { :تعالىيقول  
 إال  ، فإذا كان ذلك الطعام من الفسق فإن تعاطيه وأكله مـن الفـسق             ؛ والمعنيان بينهما مالزمة   ، لفسق المأكول

وإذا كان تعاطيه مـن      ]سورة األنعام ) ١١٩([ }رتُم ِإلَيهِ ِإالَّ ما اضطُرِ  { :قوله تبارك تعالى  دل على ذلك    لعذر كما   
  . أنه محرم يعنيالفسق فإن هذا يقتضي أنه فسق

 سواء كان ، يرجع إلى معنى الخروج    الفسق  وأصل مادة  ،-تبارك وتعالى -والفسق هو الخروج عن طاعة اهللا       

  .معصيةالبأو كان جزئياً  -الفسق األكبر- هذا الخروج من طاعة اهللا مطلقاً

رضي اهللا  - كحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة        ،وباألحاديث الواردة في األمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد       
وهمـا فـي     )) عليـك  وذكرت اسم اهللا عليـه فكـل مـا أمـسك           معلَّإذا أرسلت كلبك الم   ((: -ماتعالى عنه 
  .)٥(الصحيحين

  ال بـد أن يكـون معلمـاً ال    أي ))بك المعلم لكت  إذا أرسل ((: األول: ا األكل مفي الحديث ذكر شرطين يحل به     

أي  ، فإذا انتفت هذه الشروط أو انتفى بعضها انتفى المـشروط ))ذكرت اسم اهللا عليهو((:  والثاني ،نفسهليصيد  
  . من الصيداألكلال يحل 

وهـو فـي     ))ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلـوه        (( :-رضي اهللا تعالى عنه   -ع بن خديج    وحديث راف 
  .)٦(الصحيحين أيضاً

االعتبار بحال الذابح    كر من أن  ما ذُ  من الصحابة وال يرد عليه إطالقاً        -رضي اهللا تعالى عنه   –عدي بن حاتم    
 : ومع ذلك قـال    -تبارك وتعالى -يتقرب بشيء إلى غير اهللا       ال -رضي اهللا عنه  -  فعدي بن حاتم   أو الصائد؛ 

قـال  الهدايا حيث األمر بالتسمية عند ذبح ه مثلو ،سمية باللسان المقصود هو ذكر الت   ف ))وذكرت اسم اهللا عليه   ((
  . واألصل أن األمر للوجوب،يعني عند نحرها ]سورة الحـج) ٣٦([ }فَاذْكُروا اسم اللَِّه علَيها صوافَّ{ :تعالى

                                                
 .حه األلبانيوصح) ٦٥٩ص  / ١ج ) (٢٠٤٣ (باب طالق المكره والناسي -أخرجه ابن ماجه في كتاب الطالق  - 4

 باب صـيد  -وفي كتاب الذبائح والصيد ) ٧٦ص  / ١ج ) (١٧٣( باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء       - 5
 ص / ٣ج ) (١٩٢٩( باب الصيد بالكالب المعلمـة   -ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان          ) ٢٠٨٧ص   / ٥ج  ) (٥١٦١(القوس  
 .)١٥٣٢ص  / ٣ج ) (١٩٣٠(برقم  وفيه أيضاً )١٥٢٩

باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم  -ومسلم في كتاب األضاحي ) ٨٨١ص  / ٢ج ) (٢٣٥٦ (باب قسمة الغنم -أخرجه البخاري في كتاب الشركة  - 6
 ).١٥٥٨ص  / ٣ج ) (١٩٦٨ (إال السن والظفر وسائر العظام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٥

ـ ((:  قال للجن-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه   -وحديث ابن مسعود     م كـل  لك
  .)٧(رواه مسلم ))كر اسم اهللا عليهعظم ذُ

: -وسـلم  صلى اهللا عليـه   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -جندب بن سفيان البجلي     وحديث  

  .)٨(أخرجاه ))باسم اهللا  ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح،من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى((

رضي اهللا  - هو حديث عائشة      واعتبروا الصارف  ،مر بالتسمية على االستحباب   من أهل العلم من حمل هذا األ      
كر اسم اهللا عليهـا أو   عن ذبائح تأتي من أناس ال يدرون هل ذُ-صلى اهللا عليه وسلم   -لما سألت النبي     -اعنه

 ، العلـم   وإلى هذا ذهب جماعة من أهـل       ،وهذا يدل على أنه ال يجب     : قالواف )٩())سموا أنتم وكلوا  ((: ال فقال 
 كابن عباس وأبي هريـرة      ممن بعده ووبه قال جماعة من الصحابة      وأحمد،   ، وهو رواية عن مالك    كالشافعي

      ن المقصود بهذه النصوص هـو مـا ذبـح لغيـر اهللا             إ: إضافة إلى قول من قال منهم      ،وعطاء بن أبي رباح   

  .-تبارك وتعالى-

 إلى أنه تجب التـسمية      هبو حنيفة وإسحاق بن راهوي    وذهب بعضهم وهو المشهور عن مالك وأحمد وبه قال أ         
 مـروي   ذاوه ]سورة البقرة ) ٢٨٦([ }ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا      { :لقوله تعالى ؛  لكن يعفى عن النسيان   

حسن  وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وال      -رضي اهللا عنه  -علي   والتابعين ك  أيضاً عن جماعة من الصحابة    
 لكن القول بأنها مستحبة     ، نظراً لألدلة األخرى   ؛بأنها تسقط مع النسيان ال يبعد     والقول   -رحمهم اهللا –هم  وغير

 ، هذه نصوص صريحة تأمر بالتسمية وتنهى عن أكل ما لـم يـذكر اسـم اهللا عليـه     ؛ ألن خلو من إشكال  يال  
  . للوجوب والنهي للتحريم أن األمرواألصل

  .]سورة األنعام) ١٢١([ } الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى َأوِليآِئِهم ِليجاِدلُوكُموِإن{ :وقوله تعالى

شَياِطين اِإلنِس والِْجن يـوِحي     { :-عز وجل -كما قال اهللا    ؛  الجنشياطين   شياطين اإلنس و   : صنفان الشياطين
وِإن الشَّياِطين  {:  بقوله فيحتمل أن يكون المراد    ] األنعام سورة) ١١٢([ }بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُرورا     

   اِدلُوكُمجِلي آِئِهمِليِإلَى َأو ونوحيعني شياطين اإلنس يوحون إلـى شـياطين الجـن          ]سورة األنعام ) ١٢١([ }لَي، 
  . الطرفينبينمتبادالً أي أن الوحي يكون  ،وشياطين الجن يوحون إلى شياطين اإلنس

 ويحتمل أن يكون المراد أن شـياطين        ، اإلنس ل أن يكون المراد أن شياطين الجن يوحون إلى شياطين         ويحتم
كل واحد يلقن الثاني الحجج والـشبهات مـن         بحيث  اإلنس يوحون إلى إخوانهم ونظرائهم من شياطين اإلنس         

ال يكـون لـه   ن الجن قـد  يطاإيحاء شياطين اإلنس لشي إال أن   هذه المعاني تحتملها اآلية     ف ،أجل إضالل الناس  
 الذين يقذفون الشبهات في قلوبهم والوساوس       م وشياطين الجن ه   ،؛ ألن العادة أن اإلنس يتلقون من الجن       وقوع

سـورة  ) ١١٢([ }يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَـوِل غُـرورا        { : قال -عز وجل - واهللا   ،وما أشبه ذلك  
 ، شياطين اإلنـس والجـن   وشياطين الجن يوحون إلى، إلى شياطين اإلنسشياطين اإلنس يوحون  أي   ]األنعام

                                                
 ).٣٣٢ص  / ١ج ) (٤٥٠ (باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن -أخرجه مسلم في كتاب الصالة  - 7

ومسلم ) ٢٠٩٥ص  / ٥ج ) (٥١٨١ ())فليذبح على اسم اهللا(: (-صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي  - أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - 8
 ).١٥٥١ص  / ٣ج ) (١٩٦٠( باب وقتها –في كتاب األضاحي 

باب اللحم يوجد فال  -والدارمي في كتاب األضاحي ) ١٠٥٩ص  / ٢ج ) (٣١٧٤(باب التسمية عند الذبح   -رجه ابن ماجه في كتاب الذبائح       أخ - 9
 .وصححه األلباني) ١١٤ص  / ٢ج ) (١٩٧٦ (؟يدري أذكر اسم اهللا عليه أم ال
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 لقولـه  ؛-من الجنـسين - أنها من الطرفين -رحمه اهللا-الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير      ، لكن   ذاكوه
 }وِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُـرورا وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شَياِطين اِإلنِس والِْجن ي   { :تعالى

  .]سورة األنعام) ١١٢([

يزعم  إن المختار : -مارضي اهللا تعالى عنه   -قال رجل البن عمر     : روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال       
  .]سورة األنعام) ١٢١([ }وِليآِئِهموِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى َأ{ : وتال هذه اآلية،صدق:  قال!؟أنه يوحى إليه

 وجـرى   ، والمختار معروف أنه من كبار قادة ابن الزبير        ، متزوج بأخت المختار   -رضي اهللا عنه  -ابن عمر   
 ثم بعـد    ،ق وتغرب  وكانت جيوشه تشر   ،-رضي اهللا عنه  -على يده قتل عامة الذين شاركوا في قتل الحسين          

لـم   فـإذا    ،سيحصل كذا وسيحصل كذا   : يقول لهم فيخبر الناس بأشياء     وصار   ،ذلك فتن وزعم أنه يوحى إليه     
 ولـذلك   ،ر رأيه  فالن غي  : تقول كما يعني   ،بدا هللا في هذا األمر كذا وكذا      : -قبحه اهللا -قال   ما أخبر به     حصلي

  أخبـر   وقـد  ، وقال بها هذا المتنبئ المختار الثقفي الكذاب       ،يقول بها الرافضة ويوغلون فيها     مسألة البداء فإن  

كذاب وهو المختـار  ، ويخرج وهو الحجاج يكثر القتل بيرأنه يخرج من ثقيف م -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  
     الزمـان الـشريف     قد حدث هذا في ذلـك        إذا كان و -نسأل اهللا العافية  - قائد من قادة ابن الزبير    وهو   الثقفي

 دون حياء مـن  بمثل هذه العجائب والغرائب أتى  حيث  قائد البن الزبير    من  ذلك  بل وحدث    -زمان الصحابة -
إنـه يـوحى   : يقولجد من  وقد و ؛   هذا من يأتي بأعجب من   نا  يخرج في زمان  غرابة أن   فال   اهللا وال من الناس   

بعض البهائم الذين يـصدقونه ويقبلـون   ثم تجد    ، ويأتي بالمضحكات المبكيات   ،إليه وأنه المهدي أو أنه رسول     
  . نسأل اهللا العافية،لدفاع عنهيستميتون في ا بل وقوله

  وعن أبي زممارضي اهللا تعالى عنه-كنت قاعداً عند ابن عباس   : ل قال ي-المختار بـن أبـي عبيـد     وحج 
 فنفـرت  ،صـدق :  فقال ابن عباس  ، زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة       ،ابن عباس يا  : فجاءه رجل فقال  

 فـوحي اهللا إلـى   ، وحي اهللا ووحي الشيطان، هما وحيان: فقال ابن عباسٍ   ،صدق: يقول ابن عباس  : وقلت
 }وِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى َأوِليآِئِهم    { : ثم قرأ  ،ووحي الشيطان إلى أوليائه    -صلى اهللا عليه وسلم   -محمد  

 }لْقَـوِل غُـرورا  يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْـرفَ ا { :وقد تقدم عن عكرمة في قوله  ]سورة األنعـام  ) ١٢١([

  .نحو هذا ]سورة األنعام) ١١٢([

 ،يلقنونهم الشبهات ويزينون لهم الباطل ويغرونهم بـه  وذلك أنهم ،وحي شياطين اإلنس لشياطين اإلنس واضح   
شـياطين الجـن    أما وحـي     و ، ويتعاضدون على هذا ويتواصون عليه     ،ويقوون قلوبهم  ويثبتونهمويشجعونهم  

 وقد يجرونه على ألـسنتهم      ، وما أشبه ذلك   ،في قلوبهم  إلقاء الوساوس و لقاء الشبهات لشياطين اإلنس فيكون بإ   
جري على لـسانه أمـور      تف أحياناً    أو السحر  قد يكون فيه شيء من المس     ومن ذلك أن اإلنسان      ،بطرق شتى 

اغتـر  جاهل  ستخرج عليها شبهات أو أدلة إذا سمعها ال       ي و ،ربما كانت في غاية التلبيس والتدليس     عجيبة جداً و  
  .همونيضللف كثير من الناس ميغتر به فجرى على ألسن هؤالءتُأعني أنها  ،وال يعرف الجواب عنهابها 

أنت الذي  :  قالوا فإذا رأوه  ،هو المهدي المنتظر  فالناً  أن  مائة إنسان   مثالً   وقد يأتونهم عن طريق الرؤى فيرى     
وقـد ال يكـون      -صلى اهللا عليه وسلم   -نسل النبي    من   ليس وقد يكون هذا اإلنسان      ، المهدي رأيناك على أنك  

 ويجيبـون   ،نعون به أن هذا هو المهـدي      يأتون لهم بألوان التلبيسات مما يقْ     مع ذلك    و ،اسمه محمد بن عبد اهللا    
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الجاهل يظـن  ف ،-صلى اهللا عليه وسلم-ليس من نسل النبي  وعن كونه ،اًليس محمدكون اسمه عن بتلبيساتهم  
كلهـم هـذا    ال يعقل أن يرى هؤالء : فيقولهذه الرؤىقد رأى مائة إنسان  وخاصة أن ،حقه اإلجابات   ذه أن

  .األمر ثم ال يكون حقيقة

 تـصور أشياء عجيبة جداً قد ال تُألسنتهم  لقي الشيطان على     عندهم مس أو سحر ي     نيذالناس ال أن  معلوم  من ال و

اآلن سيتـصل  : ل بساطة يقول  ك ب أنه ومن صور ذلك     ،رؤى وقد يكون في اليقظة    القد يكون ذلك عن طريق      و
ـ       و ، اتصل من بلدة أخرى    يدق الهاتف وإذا هو فالن     ف ،بي فالن    أراد أن يلـبس    وقد ال يقصد التلبيس لكـن ل

  .الستطاع

 ويكون هذا مما اسـترقوه       ستحمل امرأتك وستأتي بولد    : الحمل الذي وقع لفالنة هو ولد، وقد يقول        :وقد يقول 
  !من السمع

 ، ويأتيهم بأشياء من هـذا القبيـل      ،يضلل الناس ويلبس عليهم بقراءة القرآن     فن من الرقاة    انسوقد يكون هذا اإل   
الغالب أنه يشعر ويعـرف    لكن   ،يشعر بذلك أم لم     شعر بية يتلقاها عن طريق الشياطين    يويخبرهم عن أشياء غ   

 ولو علم   ،ن ساحراً قد يكو وي بالقرآن وهو دجال     ق ليظهر لهم أنه ير    ،القرآنعن طريق قراءة    ويضلل ويلبس   
ال  اًهناك أمور للعلم فإن   و ،اًساحر مستغربين أن يكون فالن      وسهمء لوضعوا أيديهم فوق ر     بحقيقة األمر  الناس

  .بالسحر يمكن أن تفسر إال

أن بعضهم يستدل على بعض األمور بنصوص أهل العلم كشيخ اإلسالم وابن القيم فيقـرأ        ومن أنواع التضليل    
يأتي لـك بنـصوص   مع ذلك وبل قد يكون قسيساً  ، ال يفهم كالم العلماء من أجهل الناس   كالماً من كتبهم وهو   

غيرهما مع ذكر الصفحة والجزء فمن أين عرف هـذا القـسيس             و من كالم شيخ اإلسالم ومن كالم ابن القيم       
لبدايـة بكـالم   ع أنه قد يأتي فـي ا مكالم شيخ اإلسالم وأمثاله من أهل العلم إال أن يكون ساحراً أو ممسوساً؟   

 بصور وأساليب كثيـرة وذلـك إذا        اإلفسادب ثم يبدأ    ،لكن إلى حين   يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر    ممتاز و 
  .اهللا المستعانف وصار متمكناً من قلوب الناس وعقولهم، رظه

ـ رضي اهللا تعالى عنه   -روى ابن جرير عن ابن عباس        ]سورة األنعام ) ١٢١([ }ِليجاِدلُوكُم{ :وقوله والَ { :-ام
: قـال  ]سورة األنعـام  ) ١٢١([ }ِليجاِدلُوكُم{ :إلى قوله  ]سورة األنعام ) ١٢١([ }تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيهِ      

 وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس       ؟ تأكلون مما قتلتم وال تأكلون مما قتل اهللا        :يوحي الشياطين إلى أوليائهم   
  .ذي قد مات لم يذكر اسم اهللا عليه وأن ال،أن الذي قتلتم ذكر اسم اهللا عليه: -مارضي اهللا عنه-

كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة اهللا فما : إن المشركين قالوا للمسلمين: وقال السدي في تفسير هذه اآلية   
فـأكلتم   ]سورة األنعام) ١٢١([ }وِإن َأطَعتُموهم { : فقال اهللا تعالى   ،؟قتل اهللا فال تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه       

  .وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف ]سورة األنعام) ١٢١([ }ِإنَّكُم لَمشِْركُون{ الميتة

 ،هذا شرك الطاعة واالتبـاع أن  ]سورة األنعام) ١٢١([ }وِإن َأطَعتُموهم ِإنَّكُم لَمشِْركُون{ : في قوله تعالى  الحظي
 فإذا كانوا أطاعوهم فـي قـضية        ،بل هو شرك أكبر    شرك دون شرك  :  وال يقال هنا   ،هو أحد أنواع الشرك   و

 فكيف لو بدلوا لهم كل شرائع اإلسالم من أولها إلى آخرهـا             ،حكم اهللا عليهم بالشرك   فواحدة هي تحليل الميتة     
أطـال   قـد  -رحمـه اهللا -طي  والشيخ محمد األمين الشنقي، من باب أولى؟ ذلك شرك لهم بشرع آخر   واءوجا
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 في هـذا  -رحمه اهللا-لت في المسجد النبوي في عدد من المواضع في دروسه التي سجهذه القضية   الكالم في   
 أن طاعتهم في تحليل ما حرم اهللا أو تحريم ما أحل اهللا من الـشرك                 وبين ،الموضع وفي غيره من المواضع    

  .األكبر المخرج من الملة

حيث عـدلتم عـن أمـر اهللا لكـم          :أي ]سورة األنعام ) ١٢١([ } ِإنَّكُم لَمشِْركُون   َأطَعتُموهم وِإن{ :وقوله تعالى 
اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا    { : كقوله تعالى  ، فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك      هوشرعه إلى قول غير   

  .]سورة التوبة) ٣١([اآلية  }من دوِن اللِّه

 مـا  ،يـا رسـول اهللا  :  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه -وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم          
  .)١٠())الل فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الح،بلى((:  فقال،عبدوهم

}     عجو نَاهييتًا فََأحيم ن كَانم شِ   َأوما ينُور ـا            ي ِبهِ لْنَا لَهنْهِبخَـاِرٍج م ساِت لَيِفي الظُّلُم ثَلُهن مِفي النَّاِس كَم
     لُونمعا كَانُواْ يم ِللْكَاِفِرين نيز لمؤمن الذي كان ميتاً    لمثل ضربه اهللا تعالى      هذا ]سورة األنعام ) ١٢٢([ }كَذَِلك

  . وهداه له ووفقه التباع رسله،قلبه باإليمان أحيا : أي،هالكاً حائراً فأحياه اهللافي الضاللة : أي

 ذكر هذا المعنـى     -عز وجل - واهللا   ، والهدى الحياة اإليمان ب و ، الكفر والضالل   هنا أن المقصود بالموت   يعني
يعبر بالحياة عن حياة القلب واسـتنارته وإيمـان    وذلك أنه ، وهو معنى صحيح مشهور ،في مواضع من كتابه   

  .تهالعبد وهداي

  ل قبل الموت موت ألهله    في الجه و

   بـالعلم ميـت  لـم يحـي    ًأوإن امر 
  

ــور    ــور قب ــل القب ــسامهم قب   فأج

  فليس لـه حتـى النـشور نـشور        
  

عـز  -أنه كان ميتاً باعتبار أنه كان نطفة فأحياه اهللا           - اهللا مرحمه- بعض السلف    ه قال بماأن يقال   وال حاجة    
  .حيث نفخ فيه الروح -وجل

سـورة  ) ١٢٢([ )تًـا  من كَان مي   َأو( :-وهي قراءة نافع  -وفي القراءة األخرى     } ميتًا َأو من كَان  { :يقول تعالى 

  . وتشديد الياءبإسكان الواو ]األنعام

  .يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به: أي ]سورة األنعام) ١٢٢([ }وجعلْنَا لَه نُورا يمِشي ِبِه ِفي النَّاِس{

 هالكـاً فـي      يعنـي  ، مثل ضربه اهللا تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً         هو ابن كثير هذا المعنى الذي ذكره الحافظ      
  . في معنى اآلية-واهللا تعالى أعلم-هذا هو المتبادر و ،قلبه باإليمان بإحياء -عز وجل- فأحياه اهللا الضاللة

 :قـال  و ن عن طاعة المشركين المجـادلي     نهيها   وهو أن   آخر  حمل اآلية على معنى    -رحمه اهللا -وابن جرير   

}   شِْركُونلَم ِإنَّكُم موهتُمَأطَع ِإنسورة األنعام ) ١٢١([ }و[ حيث إن  ،الذي كان كافراً فهداه اهللا    بطاعة المؤمن  وأمر
من طاعة ذلك اإلنسان الضال الذي قد تحير وهو يتخبط في الظلمات ال يعـرف كيـف يخـرج         طاعته أولى 

  .منها

 هذه مقارنة بين المهتـدي      أن يأ ،-رحمه اهللا - هو ما ذكره ابن كثير       -لى أعلم واهللا تعا -لكن المعنى المتبادر    
 }َأفَمن يمِشي مِكبا علَى وجِهِه َأهدى َأمن يمِشي سِويا علَى ِصراٍط مستَِقيمٍ          { : كما في قوله تعالى    وبين الضال 

                                                
وحـسنه  ) ٢٧٨ص  / ٥ج ) (٣٠٩٥( باب تفسير سورة التوبة  -وسلمصلى اهللا عليه - أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا         - 10
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 }َأو من كَان ميتًـا    {: ، أي أن قوله    واهللا تعالى أعلم   ،ةفيها متعلقاً بقضية الطاع    وليس الكالم    ]سورة الملك ) ٢٢([

  .واهللا أعلم، مقدمة على طاعة الكافرأنها  أن طاعة من كان كافراً ثم آمن هي المطلوبة و بهليس المقصود

 وقـال  -مـا رضـي اهللا تعـالى عنه  -والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس   
  . والكل صحيح،اإلسالم: السدي

 في  ن هذا النور  إ:  وبعضهم يقول  ،رجع إلى شيء واحد   ا ت كله -العلم،   الهدى ، اإليمان ،اإلسالم–هذه العبارات   
 ، هو الذي يكون للمؤمن على الصراط]سورة األنعام) ١٢٢([ }وجعلْنَا لَه نُورا يمِشي ِبِه ِفي النَّاسِ      { :قوله تعالى 

  .نور الهداية واإليمان واإلسالم الذي يكون للعبدل النور هو نتيجة  لكن ذلك،وهذا ال دليل عليه

 ،الـضالل بمنزلـة المـوت      أن    وخالصته ،على هذه اآلية بكالم جيد     -رحمه اهللا -الحافظ ابن القيم    قد تكلم   و
 وبـصره   على قدر اهتدائه   لإلنسان   حياة التي عليها مدار النجاة    الن  إ:  فهو يقول  ،والهداية والعلم بمنزلة الحياة   

مت هدايته واكتملت كلما كان ذلـك أكمـل فـي         فكلما عظ  ،-صلى اهللا عليه وسلم   -بما أنزل اهللا على رسوله      
 ولـذلك   ، وكلما نقص من هدايته ومن بصره بما أنزل اهللا كلما قلت هذه الحياة وضعفت              ،الحياة التي توهب له   

 ويجد من الروح واللـذة      ،عنى يعيش من أجله   اإلنسان كلما زاد إيمانه يشعر أن حياته أكمل وأعظم ولها م          فإن  
 ويرتفـع   ، وكذلك من ارتاضت نفسه بالعلم يجد حياته في مجالس العلم          ،والسرور واالنشراح ما ال يقادر قدره     

 لعباده  -عز وجل - ويحصل له من أسباب الثبات ومعرفة معالم الطريق التي رسمها اهللا             ، ويقوى يقينه  ،إيمانه
ـ  تخفى على غيره من الناس ممـن لـم ت  اًيعرف أمورل الصراط المستقيم، و    وتفاصي ،وأمرهم بسلوكها  شرح ن

يكون عنده مـن     العلم    وعلى قدر ما عند اإلنسان من      ، فالعلم حياة  ،هذا العلم ب ولم تستنر قلوبهم     ،صدروهم لهذا 
  . وهذه هي الحياة الحقيقية،االنشراح والبصيرة

لَيس ِبخَـاِرٍج   { ،الجهاالت واألهواء والضالالت المتفرقة   : أي ]ورة األنعام س) ١٢٢([ }كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماتِ   {
  . وال مخلص مما هو فيه،ال يهتدي إلى منفذ: أي ]سورة األنعام) ١٢٢([ }منْها

 ثـم  ة،إن اهللا خلق خلقه في ظلم ((:  أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -وفي مسند اإلمام أحمد عن رسول اهللا        
اللّه وِلي الَّـِذين    { :كما قال تعالى   )١١()) نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل          عليهم من  رشَّ

آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر والَِّذين كَفَرواْ َأوِليآُؤهم الطَّاغُوتُ يخِْرجونَهم من النُّوِر ِإلَى الظُّلُمـاِت    
لَِئكُأو     ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحى      { :وقال تعالى  ]سورة البقرة ) ٢٥٧([}  َأصدِهِه َأهجلَى وا عِكبِشي ممن يَأفَم

مثَُل الْفَـِريقَيِن كَـاَألعمى واَألصـم       { :وقال تعالى  ]سورة الملك ) ٢٢([ }َأمن يمِشي سِويا علَى ِصراٍط مستَِقيمٍ     
ا  وتَِويسْل يِميِع هالسِصيِر والْبونثَالً َأفَالَ تَذَكَّرى   { : وقال تعالى،]سورة هـود ) ٢٤([ }ِن ممتَِوي الْـَأعـسا يمو

ِصيرالْبو *   لَا النُّوراتُ ولَا الظُّلُمو *   وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وا    * وولَا الَْأماء ويتَِوي الَْأحسا يمو     ِمعـسي اللَّه تُ ِإن
  .]سورة فاطر) ٢٣-١٩([ }ِإن َأنتَ ِإلَّا نَِذير* من يشَاء وما َأنتَ ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبوِر

  ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول الـسورة        ،واآليات في هذا كثيرة   

}النُّوراِت وَل الظُّلُمعجسورة األنعام) ١([ }و[.  

                                                
وصـححه  ) ١٧٦ص  / ٢ج ) (٦٦٤٤(وأحمـد  ) ٢٦ص  / ٥ج ) (٢٦٤٢ (ما جاء في افتراق األمة باب –أخرجه الترمذي في كتاب اإليمان     - 11
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 لهم ما كانوا فيه مـن       انحس: أي ]سورة األنعام ) ١٢٢([ }كَذَِلك زين ِللْكَاِفِرين ما كَانُواْ يعملُون     { :وقوله تعالى 
راً من اهللا وحكمة بالغة ال إله إال هو وحده ال شريك لهالجهالة والضاللة قد.  

كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة { :هو كقوله تعالى ]سورة األنعام ) ١٢٢([ }اِفِرين ما كَانُواْ يعملُون   كَذَِلك زين ِللْكَ  { :قوله تعالى 
ملَهموأن ذلك جرى ،زينه لهم قدراً وخلقاً -تبارك وتعالى– أنه :وقد سبق أن المعنى    ]سورة األنعـام  ) ١٠٨([ }ع 

وهـذا   ،]سورة األنفال ) ٤٨([ }زين لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم   { : تعالى  كما في قوله   سب إليهم على أيدي الشياطين فنُ   
مها وقدرها لينقسم الناس إلى فريقين ويتمايزون في الـدنيا           علِ -تبارك وتعالى -اهللا  من   لحكمة    حصل التزيين
  . وتظهر معاني األسماء الحسنى وما إلى ذلك، ويحصل بسبب ذلك ألوان المجاهدات،واآلخرة

يتوالـدون  هم إال أنهـم      وضالل مر مهما كان كفره   اجد الكف ن ولذلك   ،نت لهم يزوالعجيب أنها ظلمات ومع ذلك      
تعيش أمم تقتات على هذا الضالل والظلمات ولـيس         هكذا  وى ذلك الكفر وينشئونهم عليه،      ويربون أبناءهم عل  

  . اهللا العافيةنسأل ،ملن لهم هذا العيز؛ ألنهم قد  غضاضة بهذا إطالقاًمعنده

 أو عسالً وأمواالً طائلة ويشرك      يجمع بقرات طيلة حياته إال أنك تراه      في غاية الفقر    مع أنه   وهكذا تجد الرجل    
 السيدة نفيسة، وأالسيد الحسين    وأالسيد البدوي    ك قبر شجر أو صاحب     وأحجر  ا ل يعطيه حيث   ،باهللا شركاً أكبر  

 يتخـبط   في الواقـع  وأنه قد أراح ضميره وهواهأنه قدم قربى ويرنبسط ال مشكلة عنده بل ميصنع ذلك وهو    
  .نسأل اهللا العافيةوالمقصود أنه زين له سوء عمله ذلك،  ،في الظلمات إلى النخاع

  حيث -عز وجل -أحدهم لما نوقش وذكرت له آية من كتاب اهللا           هم رأيت العجب العجاب، حتى إن     إذا جادلت و

يا : قال ]سورة العنكبوت ) ٦١([ }ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت والَْأرض     { : يقول -عز وجل -اهللا  إن  : قيل له 
، نيتزيالوهكذا يصنع    ،نسأل اهللا العافية  ،  بييناوهذه اآلية   يستدل به ي من   يسموذلك أنه    !!أخي هذه آية وهابية   

  .، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماهللا المستعانو

 .اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصلى 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٧(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

لْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة َأكَاِبر مجِرِميها ِليمكُرواْ وكَذَِلك جع{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ونرشْعا يمو ِإالَّ ِبَأنفُِسِهم ونكُرما يما وُل * ِفيهسر ا ُأوِتيتَّى نُْؤتَى ِمثَْل مح ةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمنآي ماءتْهِإذَا جو

 }ِرسالَتَه سيِصيب الَِّذين َأجرمواْ صغَار ِعند اللِّه وعذَاب شَِديد ِبما كَانُواْ يمكُروناللِّه اللّه َأعلَم حيثُ يجعُل 

  .]سورة األنعام) ١٢٤-١٢٣([

وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل  :يقول تعالى
 : كما قال تعالى، ثم تكون لهم العاقبة،كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلكك،  وعداوتاهللا وإلى مخالفتك

}ِرِمينجالْم نا مودع لْنَا ِلكُلِّ نَِبيعج كَذَِلكةً { : وقال تعالى]سورة الفرقان) ٣١([ اآلية }ويقَر ِلكنَا َأن نُّهدِإذَا َأرو
: قيلو ،رناهممعناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدم: قيل ]سورة اإلسراء) ١٦([ اآلية }واْ ِفيهاَأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُ

  .]سورة األنعام) ١٢٣([ }ِليمكُرواْ ِفيها{ : كما قال هاهنا،أمرناهم أمراً قدرياً

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

   ل الحافظ وقي ]سورة األنعام) ١٢٣([ }وكَذَِلك جعلْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة َأكَاِبر مجِرِميها{ :-تبارك وتعالى-قوله ي فف

وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن  ":-رحمه اهللا-
-رحمه اهللا-هكذا قال الحافظ "  من قبلك يبتلون بذلكسبيل اهللا وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل

  .لست وحدك الذي تواجه هؤالء العتاة من المكذبين المجرمين الماكرين: أي

سورة ) ١٠٨([ }كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم{ : تعالىبقولهآلية اذه ه يربطفإنه  -رحمه اهللا-ابن جرير أما و

 كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها  وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون:لمعنىيعني يكون ا ]األنعام
  .ليمكروا فيها

تأتي هي  ف،تأتي لمعنيين في كالم العرب" جعل" بمعنى صيرنا؛ ألن لفظة }وكَذَِلك جعلْنَا{ : في قولهالجعلو
 }وجعَل ِمنْها زوجها{ :-تبارك وتعالى- ومنه قوله ،قلَبمعنى خَي  وتأت، كما في هذا الموضع،رصي بمعنى

ي أ ]سورة األنعام) ١([ }وجعَل الظُّلُماِت والنُّور{ : ومنه قوله تعالى،خلق منها زوجها: أي ]سورة األعراف) ١٨٩([
  .وخلق الظلمات والنور

يحتمل إعراب، فمن  أكثر فيه  يحتمل]سورة األنعام) ١٢٣([ }وكَذَِلك جعلْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة َأكَاِبر مجِرِميها{ :وقوله
 وذلك أن هو المفعول األول لجعل؛" أكابر"على هذا يكون و "مجرميها"لفظة مضافة إلى " أكابر"أن تكون لفظة 

، أي الجار والمجرور هويكون " جعل" لـالمفعول الثانيو ،ن مفعواللهر بمعنى صيالذي يكون جعل الفعل 
، وعلى هذا اإلعراب "جعل" لـ ثاٍنفي محل نصب مفعول به ]سورة األنعام) ١٢٣([ }ي كُلِّ قَريٍةِف{ :أن قوله
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التأخير من الناحية  الجار والمجرور محلهون في كل قرية، مجرميال أكابر وكذلك جعلنامعنى اآلية يكون 
  .اإلعرابية

: وعلى هذا يكون المعنى، مفعول ثاٍن" برأكا"و" جعل" لـاالحتمال اإلعرابي الثاني أن مجرميها مفعول أولو

 مجرميها وجعلنا: أي:  حيث يقول-رحمه اهللا- وهذا ظاهر كالم ابن جرير ،جعلنا مجرميها أكابرهاوكذلك 

  .عظماءها

أن معناه  ]سورة األنعام) ١٢٣([ }قَريٍة َأكَاِبر مجِرِميهاجعلْنَا ِفي كُلِّ  وكَذَِلك{ : يكون قوله المعنى األولوعلى
قَريٍة جعلْنَا ِفي كُلِّ  وكَذَِلك{ :يكون قوله ، وعلى المعنى الثانيكبار المجرمين هم في كل قرية أعداء الرسل

عليهم - جرميها أكابرها لحكمة وهي ابتالء الرسل مجعل ه أن:معناه ]سورة األنعام) ١٢٣([ }َأكَاِبر مجِرِميها
  . واهللا تعالى أعلمم،بههم  وأتباع-الصالة والسالم

سورة ) ٣١([ اآلية }وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ نَِبي عدوا من الْمجِرِمين{ :كما قال تعالى: "-رحمه اهللا– الحافظ قولي
: قيل ]سورة اإلسراء) ١٦([ ةاآلي }وِإذَا َأردنَا َأن نُّهِلك قَريةً َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ ِفيها{ : وقال تعالى]الفرقان

ا{ :إذا فسر قوله تعالى "أمرناهم أمراً قدرياً: قيلورناهم، معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمِفيهتْرنَا مرَأم{ 

 وإنما مر بالفحشاءأهللا ال يفإن المقصود باألمر هنا هو األمر الكوني القدري؛ ألن ابالفسق والمعصية يعني 
 األمر الشرعيأي أنه  وإذا فسر بالمعنى الثاني ،القسط والمعروفشرعي المتمثل باإليمان و باألمر اليأمر

، }َأمرنَا{ : قولهليس في وفي ذكر المترفينهم، والشاهد هنا رهم وأهلكم أمرهم بالطاعة فكفروا فدفالمعنى أنه
  .]سورة المزمل) ١١([ }ي النَّعمِةوذَرِني والْمكَذِِّبين ُأوِل{ : كما قال تعالىهم األكابر فالمترفون

رضي -بن أبي طلحة عن ابن عباس اقال  ]سورة األنعام) ١٢٣([ }َأكَاِبر مجِرِميها ِليمكُرواْ ِفيها{ :وقوله تعالى
 ،صوا فيهاسلطنا شرارهم فع: قال ]سورة األنعام) ١٢٣([ }َأكَاِبر مجِرِميها ِليمكُرواْ ِفيها{ :-مااهللا تعالى عنه
  : وهكذا قوله تعالى:  قلت، عظماؤها}َأكَاِبر مجِرِميها{:  وقال مجاهد وقتادة،أهلكناهم بالعذاب فإذا فعلوا ذلك

}ونِسلْتُم ِبِه كَاِفرا ُأرا ِإنَّا ِبمفُوهتْرن نَِّذيٍر ِإلَّا قَاَل مٍة ميلْنَا ِفي قَرسا َأرمسورة سبأ) ٣٤([ }و[.  

ِإلَّا { :، فقولههذا من بيان القرآن بالقرآن و، النعمةكابر المجرمين هؤالء هم المترفون منكله بيان بأن األهذا 
  .أكابر المجرمين يعني }قَاَل متْرفُوها

}ذَِّبينعِبم نا نَحما ولَادَأوالًا ووَأم َأكْثَر نقَالُوا نَحكَ{ :وقال تعالى ]سورة سبأ) ٣٥([ }ولْنَا ِمن وسا َأرم ذَِلك
ونقْتَدلَى آثَاِرِهم مِإنَّا عٍة ولَى ُأماءنَا عنَا آبدجا ِإنَّا وفُوهتْرن نَِّذيٍر ِإلَّا قَاَل مٍة ميِفي قَر ِلكسورة ) ٢٣([ }قَب

له تعالى إخباراً عن قوم  كقو،والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضاللة بزخرف من المقال والفعال ]الزخرف
  .]سورة نوح) ٢٢([ }ومكَروا مكْرا كُبارا{ :-عليه السالم-نوح 

هم يمكرون بمعنى  و، يدبر لإلفسادالماكر ف،أصله مأخوذ في اللغة من الفتل:  وبعضهم يقول،هو الحيلة المكر
عز -اطل والصد عن سبيل اهللا  وإلفساد الخلق ونشر الب-عليهم الصالة والسالم-يخططون لمحاربة الرسل 

  .-وجل

ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون موقُوفُون ِعند ربِهم يرِجع بعضهم ِإلَى بعٍض الْقَوَل يقُوُل الَِّذين { :وقوله تعالى
ْؤِمِنينلَكُنَّا م لَا َأنتُموا لَورتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضسبأسورة) ٣١([ }اس [.  
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هذا ينكشف ويتجلى في مثل : ؟ قيلكيف يمكرون: فلو قال قائل ،في هذه اآلية توضيح لمكر األكابر هؤالء
قَاَل الَِّذين استَكْبروا ِللَِّذين استُضِعفُوا َأنَحن صددنَاكُم عِن الْهدى بعد ِإذْ جاءكُم بْل { : قال تعالى،هذه اآليات
ما هو  ]سورة سبأ) ٣٣-٣٢([ }وقَاَل الَِّذين استُضِعفُوا ِللَِّذين استَكْبروا بْل مكْر اللَّيِل والنَّهاِر* ِمينكُنتُم مجِر

 يأمرونهم بهذا أمراًيعني  ]سورة سبأ) ٣٣([ }ِإذْ تَْأمرونَنَا َأن نَّكْفُر ِباللَِّه ونَجعَل لَه َأندادا{؟ مكر الليل والنهار

  .مباشراً وبكل ما يستطيعون من حيلة يتوصلون بها إلى هذا المطلوب

كل مكر في القرآن فهو :  قالحدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا أبي قال :وقال ابن أبي حاتم
  .عمل

 :هذه يقال لهاو ، لكن هذا يحتاج إلى استقراء، يعني يعمل على كذا"كل مكر في القرآن فهو عمل": يقول

 ، وهي مبنية على االستقراء فإذا صح االستقراء صحت،كل كذا فهو كذا:  أعني قولهم،الكليات في القرآن
  .قد ال يثبت ،ا إنه كذ:مما يقولون فيهاً كثيرلكن نجد عند االستقراء 

وما يعود وبال مكرهم ذلك : أي ]سورة األنعام) ١٢٣([ }وما يمكُرون ِإالَّ ِبَأنفُِسِهم وما يشْعرون{ :وقوله تعالى
سورة ) ١٣([ }ولَيحِملُن َأثْقَالَهم وَأثْقَالًا مع َأثْقَاِلِهم{ : كما قال تعالى،وإضاللهم من أضلوه إال على أنفسهم

  .] سورة النحل)٢٥([ }وِمن َأوزاِر الَِّذين يِضلُّونَهم ِبغَيِر ِعلٍْم َأالَ ساء ما يِزرون{ :وقال ]العنكبوت

: أي ]سورة األنعام) ١٢٤([ }وِإذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمن حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل ما ُأوِتي رسُل اللِّه{ :قوله تعالىو

سورة ) ١٢٤([ } نُّْؤِمن حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل ما ُأوِتي رسُل اللِّهلَن{: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا
وقَاَل الَِّذين لَا { :-جل وعال- كقوله ،حتى تأتينا المالئكة من اهللا بالرسالة كما تأتي إلى الرسل: أي ]األنعام

  .]سورة الفرقان) ٢١([اآلية  }يرجون ِلقَاءنَا لَولَا ُأنِزَل علَينَا الْملَاِئكَةُ َأو نَرى ربنَا

 ]سورة األنعام) ١٢٤([ }حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل ما ُأوِتي رسُل اللِّه{: قوله تعالى -هللارحمه ا-ابن كثير حمل الحافظ 

عليهم الصالة -أوتيه الرسل ما أن  باعتبارذلك  و،حتى نؤتى الرسالة :أي ،أن المراد به الرسالةعلى 
اللّه َأعلَم حيثُ يجعُل { :بعد ذلك مباشرةقوله تعالى إلى نظر  -رحمه اهللا–كما أنه ،  الرسالةي ه-والسالم
الَتَهاآلية  لكن ،-رحمه اهللا-مشى عليه الشيخ محمد األمين الشنقيطي المعنى وهذا  ]سورة األنعام) ١٢٤([ }ِرس

وِإذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمن {:  بقوله وهو أن المراد-رحمه اهللا-رجحه ابن جرير  تحتمل معنى آخر
 مثل ما أوتي من اآليات والمعجزات حتى نؤتى  يعني]سورة األنعام) ١٢٤([ } نُْؤتَى ِمثَْل ما ُأوِتي رسُل اللِّهحتَّى

ملَاِئكَةُ َأو نَرى وقَاَل الَِّذين لَا يرجون ِلقَاءنَا لَولَا ُأنِزَل علَينَا الْ{ : تعالىقولهى هذا المعنى  ويدل عل،رسل اهللا
  .، واهللا أعلمفهذا من طلب رؤية اآليات وليس من طلب الرسالة ]سورة الفرقان) ٢١([ }ربنَا

هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها  :أي ]سورة األنعام) ١٢٤([ }اللّه َأعلَم حيثُ يجعُل ِرسالَتَه{ :وقوله
َأهم يقِْسمون رحمةَ *  علَى رجٍل من الْقَريتَيِن عِظيٍموقَالُوا لَولَا نُزَل هذَا الْقُرآن{ : كقوله تعالى،من خلقه

كبسورة الزخرف) ٣٢([ اآلية }ر[.  

 عليهم -عز وجل– فرد اهللا رسالةالوا عطَأن ي أنهم طلبوا معلى قول ابن كثير والشنقيطي ومن وافقهيعني 

  .هذا واضح و]سورة األنعام) ١٢٤([ }هاللّه َأعلَم حيثُ يجعُل ِرسالَتَ{: بقوله
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سورة ) ١٢٤([ }اللّه َأعلَم حيثُ يجعُل ِرسالَتَه{ :قوله تعالى يكون -أنهم طلبوا آيات-وعلى قول ابن جرير 

 فليس لكم أن ، وال تكون لغيرهم-عليهم الصالة والسالم-هذه اآليات إنما تكون للرسل  عليهم بأن دار ]األنعام
  . شيئاً ال يصلح لمثلكم-عز وجل- على اهللا  ذلك وأن تقترحواتطلبوا

من { عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم ]سورة الزخرف) ٣١([ }لَولَا نُزَل هذَا الْقُرآن علَى رجٍل{ :يعنون
  رون بالرسول كانوا يزد -قبحهم اهللا- وذلك أنهم ؛من مكة والطائف: أي ]سورة الزخرف) ٣١([ }الْقَريتَيِن

وِإذَا رَأوك ِإن { : كقوله تعالى مخبراً عنه،بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً -صلوات اهللا وسالمه عليه-
ن وِإذَا رآك الَِّذين كَفَروا ِإ{ :وقال تعالى ]سورة الفرقان) ٤١([ }يتَِّخذُونَك ِإلَّا هزوا َأهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسولًا

ونكَاِفر مِن همحم ِبِذكِْر الرهو تَكُمآِله ذْكُرذَا الَِّذي يا َأهوزِإلَّا ه تَِّخذُونَكوقال تعالى]سورة األنبياء) ٣٦([ }ي : 

}تَهسا كَانُواْ ِبِه يم مواْ ِمنْهِخرس اقَ ِبالَِّذينفَح ِلكن قَبٍل مسِزَئ ِبرتُهلَقَِد اسِزوءهذا  ،]سورة األنعام) ١٠([ }ون
 -صلى اهللا ومالئكته والمؤمنون عليه-ه ئ ومنشه وطهارة بيته ومرباهبوهم معترفون بفضله وشرفه ونس

 وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين ،األمين: حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن :  قال،هو فينا ذو نسب:  قال؟ وكيف نسبه فيكم:سأله هرقل ملك الروم

 على صدق -عليه السالم-ملك الروم بطهارة صفاته   الحديث بطوله الذي استدل،ال:  قال؟يقول ما قال

  .)١(نبوته وصحة ما جاء به

 - ليه وسلمصلى اهللا ع-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-قع سوروى اإلمام أحمد عن واثلة بن األ

إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني ((: قال
  .)٢( انفرد بإخراجه مسلم))كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

-ى اهللا عليه وسلمصل-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- البخاري عن أبي هريرة وفي صحيح

  .)٣()) كنت فيه حتى بعثت من القرن الذي، فقرناًبعثت من خير قرون بني آدم قرناً((: 

هذا وعيد  ]سورة األنعام) ١٢٤([ اآلية } ِعند اللِّه وعذَاب شَِديدسيِصيب الَِّذين َأجرمواْ صغَار{ :وقوله تعالى
فإنه سيصيبه يوم القيامة ،وا بهءن اتباع رسله واالنقياد لهم فيما جار عشديد من اهللا وتهديد أكيد لمن تكب 

 لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذالً يوم القيامة لما استكبروا في ؛ وهو الذلة الدائمة،بين يدي اهللا صغار
: أي ]سورة غافر) ٦٠([ }م داِخِرينِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبادِتي سيدخُلُون جهنَّ{ : كقوله تعالى،الدنيا

  .صاغرين ذليلين حقيرين

 ،لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً ]سورة األنعام) ١٢٤([ }وعذَاب شَِديد ِبما كَانُواْ يمكُرون{ :وقوله تعالى
وال يظلم ربك ،ء وفاقاًل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من اهللا يوم القيامة جزاوهو التلطف في التحي 

                                                
ومسلم في كتـاب    ) ٧ص   / ١ج  ) (٧( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         باب كيف كان بدء الوحي إلى       -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي        - 1

 ).١٣٩٣ص  / ٣ج ) (١٧٧٣ ( إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم-صلى اهللا عليه وسلم-باب كتاب النبي  -الجهاد والسير 

إال ) ١٧٨٢ص  / ٤ج ) (٢٢٧٦ (النبوة وتسليم الحجر عليه قبل -صلى اهللا عليه وسلم-باب فضل نسب النبي  -أخرجه مسلم في كتاب الفضائل  - 2
 -وسلم عليه اهللا صلى- النبي فضل في باب – وأخرجه الترمذي بتمامه في كتاب المناقب ))إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل((: أنه دون قوله

 ).٥٨٣ص  / ٥ج ) (٣٦٠٥(

 ).١٣٠٥ص  / ٣ج ) (٣٣٦٤ (-مصلى اهللا عليه وسل-باب صفة النبي  -أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 3
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 ،تظهر المستترات والمكنونات والضمائر: أي ]سورة الطارق) ٩([ }يوم تُبلَى السراِئر{ : كما قال تعالى،أحداًَ
ينصب لكل غادر لواء عند استه (( : أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وجاء في الصحيحين عن رسول اهللا 

  .)٤()) بن فالنهذه غدرة فالن: يوم القيامة فيقال

والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً ال يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه 
  .بما فعل

نَّما يصعد ِفي فَمن يِرِد اللّه َأن يهِديه يشْرح صدره ِلِإلسالَِم ومن يِرد َأن يِضلَّه يجعْل صدره ضيقًا حرجا كََأ{
ْؤِمنُونالَ ي لَى الَِّذينع سجالر ُل اللّهعجي اء كَذَِلكمسورة األنعام) ١٢٥([ }الس[.  

لذلك فهذه  ،ييسره له وينشطه ويسهله:  أي}فَمن يِرِد اللّه َأن يهِديه يشْرح صدره ِلِإلسالَِم{: يقول تعالى
سورة ) ٢٢([ اآلية }َأفَمن شَرح اللَّه صدره ِللِْإسلَاِم فَهو علَى نُوٍر من ربِه{ : كقوله تعالى،عالمات على الخير

 الْكُفْر والْفُسوقَ والِْعصيان ولَِكن اللَّه حبب ِإلَيكُم الِْإيمان وزينَه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم{: وقال تعالى ،]الزمر
وناِشدالر مه لَِئكسورة الحجرات) ٧([ }ُأو[.  

 }فَمن يِرِد اللّه َأن يهِديه يشْرح صدره ِلِإلسالَِم{ : في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن عباس 

 وكذلك قال أبو مالك وغير واحد وهو ،د واإليمان بهع قلبه للتوحييوس: يقول تعالى ]سورة األنعام) ١٢٥([
  .ظاهر

 بفتح الضاد وتسكين ئقر ]سورة األنعام) ١٢٥([ } حرجااًيقومن يِرد َأن يِضلَّه يجعْل صدره ض{ :وقوله تعالى
  .ينن وهي وهما لغتان كه،ياء وكسرهابتشديد ال }ضيقاً{  واألكثرون،الياء

 ،هي قراءة ابن كثير -باإلسكان-لقراءة األخرى  وا،قراءة الجمهور هي بالتشديد }ضيقاً{ :الىقوله تع
  .نا ال نقف عندها وال نشير إليهافإنلغالب أن القراءات إذا كانت ترجع إلى معنى واحد  وفي ا،والمعنى واحد

  . بفتح الحاء وكسر الراء)اجِرح( وقرأ بعضهم

كسر  بفتح الحاء و)حِرجا( بفتح الحاء والراء، و }حرجا{، فقراءة الجمهور لجمهورهذه أيضاً خالف قراءة او
 أنه من الحرج وهو -واهللا تعالى أعلم-واألقرب ، اً آثممعناهج يحتمل أن يكون الحِرو، نافعالراء هي قراءة 

لم ذا اإلنسان ه أن صدرعلى هذا   اآليةومعنى، قج يعني مكان ضيمكان حِرهذا : يقال ،معنى الضيقب
  .-صلى اهللا عليه وسلم-الهدى الذي أنزله على رسوله ل لتقب ه قلب-عز وجل-يشرح لإلسالم ولم يفتح اهللا 

  التي ال يوصل إليها-بين الشجر-لشجرة  ولذلك يقال ل، قراءة الفتح فهو يدل أيضاً على هذا المعنىعلىو

حأبو الحكم في :  عنهيقولون كانوا بأبي الحكم الملقب لأبا جهنجد أن  وفي السيرة في قصة غزوة بدر ،جةر
له حماية وحراسة  معهم الرماح والسالحالمقاتلين أنه يحيط به لفيف من يعني أو كأنه في حرجة،  ،جةحر

  .حرجة:  يقال لها،ي حولهاتر الاشجأل لكثرة ااالشجرة التي ال يوصل إليهذلك وك ،ال يوصل إليهحتى 

 يعني ال يصل إليه الهدى وال يقبل الموعظة وال ]سورة األنعام) ١٢٥([ } حرجايجعْل صدره ضيقاً{فقوله تعالى 
  .، واهللا المستعانينتفع بالتذكير

                                                
ومسلم في كتاب الجهاد والسير ) ٢٦٠٣ص  / ٦ج ) (٦٦٩٤( باب إذا قال عند القوم شيئا ثم خرج فقال بخالفه - أخرجه البخاري في كتاب الفتن - 4
 .)١٣٦١ص  / ٣ج ) (١٧٣٨( باب تحريم الغدر -
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 بمعنى القراءة األخرى :قيل و، قاله السدي، بمعنى آثم: قيل، بفتح الحاء وكسر الراء)جاحِر(وقرأ بعضهم 
 وال يخلص إليه شيء مما ينفعه من ، وهو الذي ال يتسع لشيء من الهدى،بفتح الحاء والراء }حرجا{

 رجالً من األعراب من أهل البادية -رضي اهللا تعالى عنه- وقد سأل عمر بن الخطاب ، وال ينفذ فيه،اإليمان
 ، ال تصل إليها راعية وال وحشية وال شيء،ين األشجارهي الشجرة تكون ب: من مدلج عن الحرجة فقال

  .كذلك قلب المنافق ال يصل إليه شيء من الخير: -رضي اهللا تعالى عنه-فقال عمر 

  .اإلبل والغنمكيعني " ال تصل إليه راعية: "قوله

  . ونحوهاالوعوليعني ك "وال وحشية": وقوله

يجعْل صدره ضيقًا { : وقال سعيد بن جبير،من شدة ذلك عليه ]ورة األنعامس) ١٢٥([ }كََأنَّما يصعد ِفي السماء{
  .داًعال يجد فيه مسلكاً إال ص:  قال]سورة األنعام) ١٢٥([ }حرجا

وزيادة المبنى  )دعيص(وفي قراءة ابن كثير بالتخفيف بتشديد الصاد والعين، – }كََأنَّما يصعد{ :يقول تعالى
 }كََأنَّما يصعد ِفي السماء{ ىالذي يذكره المفسرون في معن و،تدل على المعاناة }يصعد{ : فقولهدة المعنىلزيا

  . مما يتعذر فعلهيتكلف أمراً ال يقدر عليه فهو ،مثل الذي يحاول الصعود وال يستطيع أنه ]سورة األنعام) ١٢٥([

ضاق ن اإلنسان كلما صعد إلى أعلى إ :يقولون في هذه اآلية التفسير العلمي واإلعجاز العلميوأصحاب 
كالم إلى نظر يال بد من أن : ، لكن نحن نقولكلما ارتفعنا عن سطح األرض  تقلاألكسجيننسبة ؛ ألن هنفس

 ل وإنما أقصد ه،إن األكسجين يقل أو ال:  وال أقصد هل يقولون،السلف هل قال أحد منهم بمثل هذا المعنى
كََأنَّما { : إن قوله تعالى: فقطأنهم قالواأم ق صدره يضيصعد إلى السماء  اإلنسان إذا حاول أن يإن: قالوا

ال يستطيع الصعود إلى ه يحاول الصعود وال يستطيع؛ ألنمعناه أنه  ]سورة األنعام) ١٢٥([ }يصعد ِفي السماء
  ؟بغض النظر عن موضوع األكسجين ،السماء أصالً

ضم إضافة هذا المعنى وال يبعد أن ي، معاناة في الصعود معنى الال شك أنها تدل علىفاآلية وعلى كل حال 
الذي يصعد أو أن  و، يحاول أن يصعد وال يستطيعبمعنى أنه قد ،-مرضي اهللا تعالى عنه-ما قاله السلف إلى 

عن الصعود إلى جزه إضافة إلى ع من ضيق الصدر يحاول الصعود ويحصل له بعض الصعود فإنه يعاني
القضية في معرض ذكر شرح ، فألن اآلية فيها قرينة تشعر بهذا المعنى؛  ذلكإنما قلتوالسماء لبعدها، 
 ، هل يحصل له ضيق الصدر بمجرد هذه المحاولة،فالذي يحاول أن يقفز ليصعد إلى السماء، هالصدر وضيق

هذه ألن ؛ صحيحفهذا غير  ،م الحديث اكتشفهاإنها من قضايا اإلعجاز وأن العل: ، وأما أن يقاليظهرهذا ال 
لماذا  ،بهسمعوا م يه ولم يعرفودرسوا األكسجين ولذين لم يكبار السن الألنا لو سمسبقاً، والناس مسألة يدركها 

صل عندي صعدت يحال يناسبني ذلك؛ ألني إذا أنا  :ال تصعد إلى الجبل أو نحوه من المناطق المرتفعة لقال
  . يعرفون فلسفتهالكن  أمر موجود يدركه الجميع لهذان والمقصود أ ،ضيق

 فإنه  بإنسان متخصصنا لكن لو جئ،األكل يحصل به الشبعأن ندرك أن الماء يحصل به الري ومن ذلك أننا و
ليست واضحة إال عند فلسلفة ذلك  بمعنى أن ،كيف يحصل الري بالماء وكيف يحصل الشبع بالطعام يبينس

كيف يحصل اإلبصار  يبين فإنه سمتخصصبلو أتينا ف، اإلبصار يكون بالعين في كون أهلها، وقل مثل ذلك
 إذا لكن يتعارض مع أقوالهم، اً جديدنرد أقوال السلف ونثبت معنىلنا أن  ليس والخالصة أنه ، وهكذا،بالعين
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، ولذلك  أعلمفال إشكال، واهللاتعارض معها ال يبحيث يمكن إضافته إلى أقوال السلف  جديدالمعنى الكان 
 واهللا حصل لإلنسان إذا حاول الصعود،الذي ي المعاناة والضيققال السلف في اآلية كذا ويدخل فيها : نقول
  .مراجعةزيادة وعلى كل حال فهذه مسألة تحتاج إلى .. أعلم

 }السماءكََأنَّما يصعد ِفي { :-ما عنه تعالىرضي اهللا-وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 

فكما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك ال يستطيع أن يدخل التوحيد : يقول ]سورة األنعام) ١٢٥([
  .واإليمان قلبه حتى يدخله اهللا في قلبه

 عن وصول اإليمان هوهذا مثل ضربه اهللا لقلب هذا الكافر في شدة ضيق: وقال اإلمام أبو جعفر بن جرير

من قبول اإليمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى  في امتناعه فمثله:  يقول،إليه
  .السماء وعجزه عنه؛ ألنه ليس في وسعه وطاقته

  .يحاول الصعود ويعجزأنه  :}يصعد{أن معنى عباراتهم تدور على أن الحظ ي

كما يجعل اهللا : يقول ]سورة األنعام) ١٢٥([ }الَ يْؤِمنُونكَذَِلك يجعُل اللّه الرجس علَى الَِّذين { :وقال في قوله
صدر من أراد إضالله ضيقاً حرجاً كذلك يسلط اهللا الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى اإليمان باهللا 

  .ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل اهللا

: الرجس: قال مجاهدو ، الشيطان:الرجس :-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

  .العذاب: الرجس: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كل ما ال خير فيه

ركس : رجس ويقال لها:  ولذلك يقال للنجاسات الحسية،تن أصل الرجس في كالم العرب النَّ:وبعضهم يقول
والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِإنَّما الْخَمر { :، كما قال تعالىفي النجاسات المعنوية ذلك أيضاً  ويقال،أيضاً

 ألنه ؛ إنه رجسعن الشيطانقول أيضاً نو، هذا رجس :تقول ]سورة المائدة) ٩٠([ }ِرجس من عمِل الشَّيطَاِن

 ويقال والشر واإلغواء، الفساد واإلفسادلعلم السيئ وأيضاً لويقال ذلك  -نسأل اهللا العافية-لعمل السيئ محل ل

  .إنهم رجس: والشر  الفسادعن أهل

 :المشركين وقال عن ]سورة التوبة) ٩٥([ }فََأعِرضواْ عنْهم ِإنَّهم ِرجس{: قال عن المنافقين -عز وجل-اهللا و

}سنَج شِْركُونا الْموالنجاسة نجاستاننجاسة معنوية :أي ،والنجس بمعنى الرجس ]سورة التوبة) ٢٨([ }ِإنَّم ، :

  .ةحسية ومعنوي

  عليهميسلطيعني  ]سورة األنعام) ١٢٥([ }علَى الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِلك يجعُل اللّه الرجسكَذَ {:وقوله تعالى

ومحل لهذه فهم أهل ، تصلح في هذا المقام المعاني التي يمكن أنيدخل في معنى ذلك كل  و،الشيطان
 والْخَِبيثُون الْخَِبيثَاتُ ِللْخَِبيِثين{ :- وتعالىتبارك- اهللا ولهذا قال ،واألعمال السيئةالقاذورات من الكفر 

سورة ) ٢٦([ }والطَّيباتُ ِللطَّيِبين والطَّيبون ِللطَّيباِت{ :-تبارك وتعالى- وقال ]سورة النــور) ٢٦([ }ِللْخَِبيثَاِت

 الكلمات الطيبة للطيبين والعقائد الطيبة :-ة فيها وهو أحد المعاني الداخل-رحمه اهللا-قال ابن جرير  ]النــور
 فهم أهل ، والخبيثون هم محل للفواحش وللكالم السيئ الرديء وما ال يليق،للطيبين واألعمال الطيبة للطيبين

  .لذلك وموطنه
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}ونذَّكَّرٍم ياِت ِلقَولْنَا اآليفَص ا قَدتَِقيمسم كباطُ رذَا ِصرهو *د ما كَانُواْ لَهِبم مهِليو وهو ِهمبر الَِم ِعندالس ار
لُونمعسورة األنعام) ١٢٧-١٢٦([ }ي[ ين عنها نبه على شرف لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصاد

 ]سورة األنعام) ١٢٦([ }وهذَا ِصراطُ ربك مستَِقيما{ :قال تعالى، فما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق

هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط اهللا :  أي،منصوب على الحال
  .المستقيم

لمن لهم فهم : أي ]سورة األنعام) ٩٧([ }ِلقَوٍم يعلَمون{ناها وفسرناها وضحناها وبي: أي }ا اآلياِتقَد فَصلْنَ{
  . ورسولهووعي يعقل عن اهللا

وإنما ، يوم القيامة: أي ]سورة األنعام) ١٢٧([ }ِعند ربِهم{ وهي الجنة ]سورة األنعام) ١٢٧([ }ِملَهم دار السالَ{
وصف اهللا الجنة هاهنا بدار السالم لسالمتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر األنبياء 

  .وجاج أفضوا إلى دار السالمات االعوطرائقهم، فكما سلموا من آف

}مهِليو وه{ ،حافظهم وناصرهم، ومؤيدهم: أي ]سورة األنعام) ١٢٧([ }ولُونمعا كَانُواْ يسورة ) ١٢٧([ }ِبم
  .توالهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمهجزاء على أعمالهم الصالحة، : أي ]األنعام

 يحتمل أن يكون  هناإضافة الدار إلى السالم ]سورة األنعام) ١٢٧([ }بِهملَهم دار السالَِم ِعند ر{ :يقول تعالى
لهم دار اهللا التي بناها ألوليائه  السالم يعني تكون اإلضافة إلىف -تبارك وتعالى- اهللا :المراد بالسالم أي

رين ابن جرير الطبري  اختاره كبير المفسالقول وهذا ،هذا تحتمله اآلية؛ ألن اهللا هو السالمف ،وعباده المتقين
  .-رحمه اهللا-

تَِحيتُهم ِفيها { :-عز وجل- كما قال اهللا ، فتحية أهل الجنة السالم،ويحتمل أن يكون المراد بالسالم التحية
الَمكما قال تعالىأن اهللا يحييهم بذلك:  أي،ويشمل المعاني الثالثة التي ذكرها السلف ]سورة إبراهيم) ٢٣([ }س : 

}لَامِحيٍمسر بلًا ِمن ر{ : كما قال تعالىلمالئكة تحييهم بهذاوا ]سورة يــس) ٥٨([ } قَو خُلُوندالَِئكَةُ يالمو
 : كما قال تعالىوكذلك يحيي بعضهم بعضاً ]سورة الرعد) ٢٤([ }م علَيكُم ِبما صبرتُمسالَ* علَيِهم من كُلِّ باٍب

}ي موي متُهتَِحيلَامس نَهتكونعلى هذا  ف،يحتمل هذه المعاني الثالثة وكلها حقف ]سورة األحزاب) ٤٤([ }لْقَو 

  .باعتبار تحية أهل الجنة} دار السالَِم{: في قولهاإلضافة 

الذي الجنة هي دار النعيم المقيم ف ، وهذا المعنى هو األقرب،والمعنى الثالث هو أن المراد السالمة من اآلفات
 فال يجدون فيها شيئاً من المنغصات التي يجدها أهل الدنيا في دورهم ، ولهم فيها المقام الكريم، تنغيص فيهال

 فمعنى ،-رحمه اهللا-هذه المعاني الثالثة التي ذكروها متالزمة كما قال الحافظ ابن القيم كما أن  ،ومساكنهم
 ،م وهو الذي سلم عباده من أن يظلمه،آفة السالم من كل عيب ونقص و-عز وجل-السالم من أسماء اهللا 

  .-سبحانه وتعالى- ولذلك إنما تطلب السالمة منه ، وما أشبه ذلك،وهو الذي يسلمهم أيضاً من اآلفات

 الذين حييتهم على هؤالءأنك تلقي االسم الكريم  هل المراد به ،السالم عليكم: التحية حينما تقولم في السالو
  . ويحتمل أن يكون من باب الدعاء،حتمل وهو ملخبرهذا يكون من قبيل ا ؟بذلك

ذكر  و،السالمب في التحية ، في هذا المعنى جمع فيه هذه األشياء جميعاً كالماً-رحمه اهللا-أذكر البن القيم و
  .حسناًل في هذا تفصيالً  متالزمة وفصاٍنأنها مع
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دار السالمة لهم : يمكن أن يكون معناه ]سورة األنعام) ١٢٧([ }لَهم دار السالَِم ِعند ربِهم{: والخالصة أن قوله
  أن باعتبار،مةبين هذه المعاني مالز على أنه ال منافاة بين هذا المعنى والمعاني األخرى بل ،من اآلفات

ة من السالم فإن معناه أنه من أسماء اهللا أو باعتبار التحية أو باعتبار السالمة السالم سواء نظرت إليه باعتبار
 حينما يذكر الجنة يذكر الخلود معها غالباً؛ ألن الموت -عز وجل-اهللا  فإن  ولذلك،اآلفات الحسية والمعنوية

الحبور والسعة  مليئاً ب فمهما كان المكان الذي يقيم فيه،هو الذي ينغص على اإلنسان لذته وراحته وسعادته
هي مقام  التنغيص بل فالجنة ال يوجد فيها مثل هذاك، نه إذا تذكر الموت تنغص عليه ذلوالنعيم والراحة إال أ

  .، نسأل اهللا أن يجعلنا من أهلها، إنه جواد كريمكريم

 .العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٨(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

رهم جِميعا يا معشَر الِْجن قَِد استَكْثَرتُم ويوم ِيحشُ{: في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 اكُمثْوم لْتَ لَنَا قَاَل النَّارَأج لَنَا الَِّذيلَغْنَا َأجبٍض وعنَا ِببضعب تَعتَمنَا اسباِإلنِس ر نم مآُؤهِليقَاَل َأواِإلنِس و نم

  .]سورة األنعام) ١٢٨([ }ء اللّه ِإن ربك حِكيم عليمخَاِلِدين ِفيها ِإالَّ ما شَا

 يعني الجن وأولياءهم }ويوم ِيحشُرهم جِميعا{: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به: يقول تعالى
لقول من اإلنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف ا

  .غروراً

،  وسياق الكالم يدل على المحذوف،يا معشر الجن: ثم يقول: أي }يا معشَر الِْجن قَِد استَكْثَرتُم من اِإلنِس{
َألَم َأعهد ِإلَيكُم يا بِني { :كقوله تعالى، من إغوائهم وإضاللهم: أي }قد استكثرتم من اإلنس{: نى قولهومع

ولَقَد َأضلَّ ِمنكُم ِجِبلا كَِثيرا * وَأن اعبدوِني هذَا ِصراطٌ مستَِقيم *عبدوا الشَّيطَان ِإنَّه لَكُم عدو مِبينآدم َأن لَّا تَ
ِقلُونتَكُونُوا تَع سورة يــس) ٦٢-٦٠([ }َأفَلَم[.  

}تَعتَمنَا اسباِإلنِس ر نم مآُؤهِليقَاَل َأوٍضوعنَا ِببضعيعني أن أولياء الجن من اإلنس  ]سورة األنعام) ١٢٨([ } ب
  .قالوا مجيبين هللا تعالى عن ذلك بهذا

كان :  وقال ابن جريج،لت اإلنس وعِموما كان استمتاع بعضهم ببعض إال أن الجن أمرتْ: قال الحسن
ذروا به يوم تعا ف،ذلك استمتاعهم ف،أعوذ بكبير هذا الوادي: الرجل في الجاهلية ينزل األرض فيقول

ما ينال الجن من اإلنس من تعظيمهم إياهم ع الجن باإلنس فإنه كان فيما ذكر وأما استمتا ،القيامة
 قال ]سورة األنعام) ١٢٨([ }وبلَغْنَا َأجلَنَا الَِّذي َأجلْتَ لَنَا{ قد سدنا اإلنس والجن: فيقولون، باستعانتهم بهم

  .وتيعني الم: السدي

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم،

، -مرضي اهللا تعالى عنه-اله السلف كل ما قيشمل  }ربنَا استَمتَع بعضنَا ِببعٍض{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 ،إنما هو من قبيل المثال -مرضي اهللا عنه-والذي ذكره السلف ، صور متعددةله فاستمتاع اإلنس بالجن 

 ، يتم عن طريق الشياطينالذيكالسحر -من ذلك أن اإلنس يتحقق لهم بعض ما يطلبون عن طريق الجن و
السمع فيضللون بها الناس ويلقون  وكذلك ما يحصل للكهان من األخبار الغيبية التي تأتي عن طريق استراق

  .ء الناسلهم أشياء من األمور الغيبية التي يبحث عنها هؤال

ن ين والدجالي المشعوذتقع من بتصرفات عن طريق تحصيل الضالةما يحصل لهم من االنتفاع ومن ذلك 
  .الذين يستعينون بالشياطين
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عن طريق من سرقات لألموال من خالل ما يحصل ما يحصل لهم من أنواع من االنتفاع المحرم من ذلك و
نعوذ بسيد : قالوانزلوا وادياً إذا  إنهم  أيضاً من الحماية حيثما يتوهمونهومن ذلك  ،فيعطونها ألوليائهم الجن

  .ما يظنون أنهم يتداوون بهذلك ن  وم،هذا الوادي

 منها أنهم قد يذبحون لهم ويعظمونهم ويستعيذون ،وأما استمتاع الجن باإلنس فهذا أيضاً يقع على صور كثيرة
 ويحصل  به ويتعاظمون، بسبب ذلكحصل لهم التذاذٌ في،بهم إلى غير ذلك مما يبذله اإلنس للجن والشياطين

  .ؤالء الجن بسبب هذا بعض االنتفاع المحرمله

ما كان استمتاع : قال الحسن ]سورة األنعام) ١٢٨([ }ربنَا استَمتَع بعضنَا ِببعٍض{ :يقولونهم فإن وعلى كل حال
هذا أحد المعاني الداخلة - ما زينه لهم الجنعملت بيعني  ،لت اإلنس وعِمبعضهم ببعض إال أن الجن أمرتْ

 فيحصل ،نون لهم الباطل والمنكر فيعمل به من شاء اهللابمعنى أن الشياطين يضلون الناس ويزي -فيه
  . وفرح بإغوائهم للناسالتذاذٌللشياطين 

في اليوم الكالم هم قالوا هذا  مع أن،ني الموتيع: قال ]سورة األنعام) ١٢٨([ }وبلَغْنَا َأجلَنَا الَِّذي َأجلْتَ لَنَا{ :وقوله
فيحتمل أن يكون الموت؛ ألن هذا الصراع وهذا االلتذاذ وهذا اإلغواء كله يحصل في الحياة الدنيا ، اآلخر

  .فينتهي بموت اإلنسان

تبارك -هو المشار بقوله  ]عامسورة األن) ١٢٨([ }وبلَغْنَا َأجلَنَا الَِّذي َأجلْتَ لَنَا{ :قولهويحتمل أن يكون المراد ب
 واألجل الثاني هو ،األجل األول هو الموتف ]سورة األنعام) ٢([ }ثُم قَضى َأجالً وَأجٌل مسمى ِعنده{: -وتعالى
 بالموت وباألجل اآلخر الذي وقفنا فيه بين }وبلَغْنَا َأجلَنَا{ : أي-رحمه اهللا- اختاره ابن القيم وهذا ،البعث
  .وهو أجل البعث، ك للحسابيدي

ون أن ذلك يعن ]سورة األنعام) ١٢٨([ }ربنَا استَمتَع بعضنَا ِببعٍض وبلَغْنَا َأجلَنَا الَِّذي َأجلْتَ لَنَا{ :قولهمو
أنهم أرادوا استجالب  أسلوبهم هذا في الخطاب قد يفهم من و، وقع منهم قد انتهىياالستمتاع واالستلذاذ الذ

ال ام وزيقولون إنما كان ذلك في وقت ثم تصرهم  ف،لرحمة كما قد يعبر عنه في كالم الناس باالستعطافا
 له لم يبقَم وانقطع ف تصرالذياذ  واآلن قد صرنا إلى هذه الحال بعيداً عن هذا االلتذ،وصار خبراً بعد عين

  ابن القيم ه فهمما   ذاهو ، عنا فتجاوز وقد مضت وانتهتهذا الكفر كان في مدة محددة: يقولون فكأنهم ،أثر

  .اآلية تحتمل هذا، واهللا أعلمو -رحمه اهللا-

}اكُمثْوم ا{ أنتم وإياهم وأولياؤكم مأواكم ومنزلكم: أي ]سورة األنعام) ١٢٨([ }قَاَل النَّارِفيه ١٢٨([ }خَاِلِدين (

  .ماكثين فيها مكثاً مخلداً إال ما شاء اهللا: أي ]سورة األنعام

 مدةإن المستثنى هنا هو : ]سورة األنعام) ١٢٨([ }خَاِلِدين ِفيها ِإالَّ ما شَاء اللّه{:  في قولهمن أهل العلم من قال

خَاِلِدين ِفيها {:  يقول-رحمه اهللا-ككبير المفسرين ابن جرير الطبري - وبعضهم ،الحشر من القبور والحساب
ا شَاء اللّهيعني ما بين ،إلى مصيرهم إلى جهنم  مدة بقائهم في القبورإال: أي ] األنعامسورة) ١٢٨([ }ِإالَّ م 

عز -عد؛ ألن اهللا  هذه التأويالت ال تخلو من تكلف وبلكن ،وبعضهم يقول غير هذا، الموت ودخول النار
 فهم يبقون فيها ،هايعني إذا دخلو ]سورة األنعام) ١٢٨([ }خَاِلِدين ِفيها{ :يقول ف يخبر عن بقائهم في النار-وجل

سورة ) ٧٧([ }ونَادوا يا ماِلك ِليقِْض علَينَا ربك قَاَل ِإنَّكُم ماِكثُون{ :-عز وجل-أبداً بال انقضاء كما قال اهللا 
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لَا {: ر عنهم، وأنهم ال يموتون وال يخفف عنهم من عذاب النار فقال تعالىال يفتّوأخبر أن عذابهم  ]الزخرف
لَا يقْضى علَيِهم فَيموتُوا ولَا يخَفَّفُ عنْهم { :وقال تعالى ]سورة الزخرف) ٧٥([ }ر عنْهم وهم ِفيِه مبِلسونيفَتَّ

ذلك من إلى غير  ]سورة البقرة) ١٦٧([ }وما هم ِبخَاِرِجين ِمن النَّاِر{ :وقال ]سورة فاطر) ٣٦([ }من عذَاِبها
  .ة على الخلوداآليات الدال

 أن هذا -واهللا تعالى أعلم- الوجوه في تفسيره أظهر ]سورة األنعام) ١٢٨([ }ِإالَّ ما شَاء اللّه{ : تعالىفقوله
 ، دون أن يراد به مطلق التعليقالتعليق على المشيئة إنما هو من قبيل التعليق على المشيئة في األمر المتحقق

ومعنى  ،على وجه التحقيق ال على وجه التعليق ]سورة األنعام) ١٢٨([ }اء اللّهِإالَّ ما شَ{ يعني هذا االستثناء
    ألنه ال يكون شيء إال بمشيئة اهللا ؛ لكن تذكر المشيئة في األمر الذي يكون قطعاًيعني على وجه التحقيق 

هم داخلوه ف ]سورة الفتح) ٢٧([ }لَّهلَتَدخُلُن الْمسِجد الْحرام ِإن شَاء ال{ :-تبارك وتعالى-  كقوله-عز وجل-
  .علقه على المشيئة ومع ذلك قطعاً

خَاِلِدين ِفيها ما دامِت السماواتُ واَألرض { : لما ذكر خلودهم في النار في سورة هود قال-عز وجل-واهللا 
 ِإن كبا شَاء رِإالَّ مِريدا ياٌل لِّمفَع كبا { :ولما ذكر خلود أهل الجنة قال، ]ودسورة ه) ١٠٧([ }را مِفيه خَاِلِدين

طَاءع كبا شَاء رِإالَّ م ضاَألراتُ واومِت السامذُوٍذدجم رتين  اآلياتين مثل ه اآليةفهذه ]سورة هود) ١٠٨([ } غَي
أن االستثناء هنا ليس المراد ا االستثناء في حق أهل الجنة وحق أهل النار مما يبين ويوضح مذكر فيهحيث 

 في فهم مثل  أن أهل النار يخرجون منها في وقت من األوقات كما قد يفهمه من شذَّ-بحال من األحوال-به 
  .هذه النصوص

 ،جاءت روايات أن النار تفنى وأنه ينبت على شفيرها أو على نواحيها أو جوانبها أو فيها ينبت الجرجيرقد و
هذا االستثناء كاالستثناء في نعيم : يقاللذلك  ،بحال من األحوالروايات كلها ال تصح ه الهذو ،وما أشبه ذلك

سورة ) ٢٧([ }لَتَدخُلُن الْمسِجد الْحرام ِإن شَاء اللَّه{ :كاالستثناء في قوله تعالى ال ينقطع و الذيأهل الجنة

واهللا تعالى - ولذلك يقال ،نها بحال من األحوالاألدلة كلها تدل على أن أهل النار ال يخرجون مثم إن  ،]الفتح
 ألنه ال يكون ؛-عز وجل- علق ذلك على مشيئة اهللا  أي،إن االستثناء هنا إنما هو من باب التحقيق: -أعلم

 التعليق المطلق الذي قد يفهم منه أنهم قد يخرجون وأن عذاب أهل النار يفنى  بمشيئته وليس المرادشيء إال
  .وينقطع

 ، دخولهم النارمدة الحساب أو من الموت إلى في االستثناء أنه تأويالت التي ذكرها بعض أهل العلمالوأما 
 بقائهم في عنكالم  هو ]سورة األنعام) ١٢٨([ }خَاِلِدين ِفيها ِإالَّ ما شَاء اللّه{ : قولهألنهذه تأويالت بعيدة؛ 

 ، بعدم ما دخلوا النار فإنه في القبور البقاءإلى كذا أو أنه من الموتإن المقصود باالستثناء أي : إذا قلنافالنار 
  . واهللا تعالى أعلم هذا ال يصح أن يقال،؟ مستثنى من خلودهم فيها ذلكيكونفكيف 

}ونكِْسبا كَانُواْ يا ِبمضعب الظَّاِلِمين ضعلِّي بنُو كَذَِلكسير ل معمر عن قتادة في تفوقا ]سورة األنعام) ١٢٩([ }و
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في ،  يتبع بعضهم بعضاً،ى اهللا بعض الظالمين بعضاً في الناريولِّ: اآلية
ظالمي الجن : قال ]سورة األنعام) ١٢٩([ }وكَذَِلك نُولِّي بعض الظَّاِلِمين بعضا ِبما كَانُواْ يكِْسبون{ :قوله
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 ]سورة الزخرف) ٣٦([ }شُ عن ِذكِْر الرحمِن نُقَيض لَه شَيطَانًا فَهو لَه قَِرينومن يع{ : وقرأ،وظالمي اإلنس

  .مة اإلنسمة الجن على ظلَونسلط ظلَ: قال

معمر عن رواية هو  ]سورة األنعام) ١٢٩([ }ي بعض الظَّاِلِمين بعضاوكَذَِلك نُولِّ{ :القول األول في تفسير قوله
 أي يلي بعضهم بعضاً في الدخول ،يتبع بعضهم بعضاً يعني لِّى اهللا بعض الظالمين بعضاً في الناريو: قتادة

 يدخلون النار دخوالً  والرابعة وهكذاجاءت الثانية بعدها والثالثة النار دخلتفكلما جاءت دفعة  فإلى النار
) ٣٨([ }تَها حتَّى ِإذَا اداركُواْ ِفيها جِميعا قَالَتْ ُأخْراهم ُألوالَهمكُلَّما دخَلَتْ ُأمةٌ لَّعنَتْ ُأخْ{ : كما قال تعالىمتتابعاً

  . خالف الظاهر المتبادر من الكالم-واهللا تعالى أعلم-وهذا  ]سورة األعراف

ونسلط ظلمة الجن على ظلمة : قال هو رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -وهو األقرب– والقول الثاني
يأتي بأن  أن اهللا يعاقبهم في الدنيا : أي]سورة النبأ) ٢٦([ }جزاء ِوفَاقًا{ يعني نسلط بعضهم على بعض، اإلنس
  .يتسلط عليهف من هو أظلم منه للظالم

  :وقال بعض الشعراء

  وما مـن يـد إال يـد اهللا فوقهـا          
  

   بلى بظــالموال ظــالم إال ســي  
  

ن اإلنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل كما ولينا هؤالء الخاسرين م اآلية الكريمة ومعنى
جزاء على ظلمهم  ، وننتقم من بعضهم ببعض، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض،بالظالمين

  .وبغيهم

ي يلقب عمرو بن سعيد بن العاص الذ حينما كان في أيام إمارته بلغه خبر -رضي اهللا عنه- الزبير ابن
 ،كان يرسل الجيوش من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير حيث جبار  ظالماً بأنه وقد كان معروفباألشدق
  وكان عبد الملك بن مروان قد وعد،نحن أعلم بهذا منك: قالفحرمة مكة   الصحابة حديثَبعضكر له حتى ذَ

فلما خرج عبد ه، ئربعة من أبناألعبد الملك بن مروان لما تمكن جعل األمر  لكن ، بالخالفة من بعدهذاه اعمر
وضع الرجال على  األشدق يده على دمشق وحصنها ومصعب بن الزبير وضعقتال الملك من دمشق يريد 

 ،نتهوا إلى صلح واتفاق دمشق ثم ارجع وحاصر فبذلك  عبد الملك فعلم،القالع وعلى األسوار وأغلق األبواب
س بسوء وأن ال موأن ال ي و الخليفة من بعدهعمرو بن سعيد بن العاص كتاباً أنه هوهو أن يكتب عبد الملك ل

 فقال له ، أن يأتي إليهوبينما هو جالس بين بني مروان بعث لألشدق دمشق فدخل عبد الملك، يتعرض له
 تحت اًفلبس درع -!قالها؛ ألنه جبار ال يبالي-؟ وماذا عسى أن يصنع:  قال،ال تذهب إليه: بعض أصحابه

اذهب :  فقال لخادمه،يه فلما رأى بني مروان قد اجتمعوا كأنه توجس الغدرثيابه وذهب مع خادمه ودخل عل
إني قد :  ثم قال،جلسه عندهفأ ،تعال:  فقال له عبد الملك،مرحباً: ثم تقدم وقال له ،ه يحضر لإلى أخي وقل

 لقد أعطيتني ؛اتق اهللا: قال له ، كيس وأن أقبض مجامعه بيدي أن أضعك في منكنذرت نذراً أني إن تمكنت
 يفي  ماذا عليك أننذر أمير المؤمنينذا هعلى ذلك لكن  فقال من حضر من بني مروان نحن شهود ،عهداً

 فضربت ثنيته بالسرير ةًه تلَّفلما شده تلَّ فيه من تحت سريره وبسطه فأدخله عبد الملك الكيس، فأخرج هنذرب
 ال يحملنك زهوق عضو مني على ،اتق اهللا يا أمير المؤمنين: في الكيسوهو عمرو قال له  ف،تفانكسر

عبد الملك بن مروان ألخيه عبد العزيز بن وعهد  ،يطرقون البابالناس  فبدأ للصالة ن ذُِّأثم  ،إزهاق نفسي
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 فقال له ، إلى الصالة هوهو أخوه ألبيه عهد به إليه ليقتله ويخرجو - عمر بن عبد العزيز والد–مروان 
 ،قتل يمل فدخل عبد الملك بن مروان ووجده ، فتركه،-ملما بينه وبينه من الرح-دع قتلي بيد غيرك : األشدق

حه فأخذه وذب ، أيضاًدارع و:فقال ، فما نفذت فيه،وأخذ الرمح وضرب بها األشدق ،عبد العزيز بأمهعير ف
من طالب الدنيا وال من اً ما رأيت أحديعني  ، مثل هذاطالب آخرةما رأيت طالب دنيا وال :  ثم قال،ذبحاً

  .طالب اآلخرة مثل هذا في بأسه وشدته

قد قتل فم اً إن فالن:  يلمز عبد الملك بن مروان فقال على المنبر،وهو في مكة بلغه الخبر المهم أن ابن الزبير
) ١٢٩([ }وكَذَِلك نُولِّي بعض الظَّاِلِمين بعضا ِبما كَانُواْ يكِْسبون{ : وقرأ قوله تعالى-دقيعني األش- الذئاب

  .الظالمأي أنه استشهد بهذه اآلية على تسليط الظالم على  ]سورة األنعام

يكونون : أي }ظَّاِلِمين بعضانُولِّي بعض ال{ : أن قوله بمعنى، هو أن ذلك من الوالية:اًواآلية تحتمل معنى ثالث
) ٧١([ } بعٍضوالْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء{ : عن المؤمنين-عز وجل- كما قال اهللا ،أولياء بعض

وقال عن  ]بةسورة التو) ٦٧([ }والْمنَاِفقَاتُ بعضهم من بعٍض الْمنَاِفقُون{ :وقال عن المنافقين ]سورة التوبة
 هذه  قال قبل-تبارك وتعالى- فاهللا ]سورة المائدة) ٥١( [}بعضهم َأوِلياء بعٍض{ : من اليهود والنصارىالكافرين

 ]سورة األنعام) ١٢٨([ }وقَاَل َأوِليآُؤهم من اِإلنِس ربنَا استَمتَع بعضنَا ِببعٍض وبلَغْنَا َأجلَنَا الَِّذي َأجلْتَ لَنَا{ :اآلية

ون على يكونون أولياء لبعض يتناصر: أي ]سورة األنعام) ١٢٩([ }وكَذَِلك نُولِّي بعض الظَّاِلِمين بعضا{ : قالثم
 بقرينة اآلية التي قبلها -رحمه اهللا-اختاره كبير المفسرين ابن جرير  المعنى هذاو ، وما أشبه ذلك،باطلهم

 : قال-عز وجل- وذلك أن اهللا ،ولكن السياق قد يشعر بغير هذا واهللا تعالى أعلم }وقَاَل َأوِليآُؤهم من اِإلنِس{

معشَر الِْجن قَِد استَكْثَرتُم من اِإلنِس وقَاَل َأوِليآُؤهم من اِإلنِس ربنَا استَمتَع بعضنَا ويوم ِيحشُرهم جِميعا يا {
كبر ِإن ا شَاء اللّها ِإالَّ مِفيه خَاِلِدين اكُمثْوم لْتَ لَنَا قَاَل النَّارَأج لَنَا الَِّذيلَغْنَا َأجبٍض وعِببليمع ِكيمح *  كَذَِلكو

ونكِْسبا كَانُواْ يا ِبمضعب الظَّاِلِمين ضعلِّي بفي قوله للسببية والتعليلفالباء ]سورة األنعام) ١٢٩-١٢٨([ }نُو : 

}ونكِْسبا كَانُواْ يكأن ذلك من باب أن اهللا يسلط بعضهم على بعضهم بكسبهم السيئ وعلمهم السيئف }ِبم ،
قد   لكن التعليل،يعني بأعمالهم السيئة صار بينهم مجانسة وصار بعضهم ولي لبعض لى قول ابن جريروع

  . واهللا أعلم،يكون أدل على المعنى الذي قبله وهو تسليط بعض الظالمين على بعض

}آي كُملَيع ونقُصي نكُمٌل مسر ْأِتكُمي اِإلنِس َألَمو الِْجن شَرعا منَا يذَا قَالُواْ شَِهده ِمكُموِلقَاء ي ونَكُمنِذرياِتي و
كَانُواْ كَاِفِرين مَأنَّه لَى َأنفُِسِهمواْ عشَِهدا ونْياةُ الديالْح متْهغَرلَى َأنفُِسنَا ووهذا أيضاً ، ]سورة األنعام) ١٣٠([ }ع

 هل بلغتهم الرسل رساالته؟ :-وهو أعلم- حيث يسألهم ،مةكافري الجن واإلنس يوم القيامما يقرع اهللا به 
  .وهذا استفهام تقرير

  : فذلك جائز كما قال ابن مالك، مقدر محذوف يعلم من السياقهقد يكون الكالم في

ــا ــم جــائز كم ــا يعل   وحــذف م
  

ــول   ــدتق ــد زي ــدكما بع    مــن عن
  

يوم : أي ]سورة األنعام) ١٣٠([ }رسٌل منكُم َألَم يْأِتكُميا معشَر الِْجن واِإلنِس { :في قولهيعني يكون الكالم 
  .]سورة األنعام) ١٣٠([ }يا معشَر الِْجن واِإلنِس َألَم يْأِتكُم رسٌل منكُم{ :نحشرهم نقول لهم
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التي في  األولى ، أي أنه انتهى من القضية في حكاية ما سيكون في المحشراًروعويحتمل أن يكون هذا ش
ذكر ما  في ثم شرع ]سورة األنعام) ١٢٩([ }وكَذَِلك نُولِّي بعض الظَّاِلِمين بعضا ِبما كَانُواْ يكِْسبون{ :قوله

  .-عز وجل-على اهللا يحصل في المحشر من سؤالهم سؤال تبكيت ليقروا على أنفسهم بالظلم والتمرد والعتو 

 والرسل من اإلنس فقط ،من جملتكم أي ]سورة األنعام) ١٣٠([ } َألَم يْأِتكُم رسٌل منكُميا معشَر الِْجن واِإلنِس{
  .وليس من الجن رسل

الصادق   من مجموعكميعني ]سورة األنعام) ١٣٠([ }يا معشَر الِْجن واِإلنِس َألَم يْأِتكُم رسٌل منكُم{ : تعالىقولي
 : كما قال تعالىرذُليس منهم رسل بل منهم نُفالجن وأما ، اإلنسمن   في بعضهم ذلكيكونأي  ،على اإلنس

}نِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَولَّوسورة األحقاف) ٢٩([ }و[.  

الخلق والتكليف وتوجه ك ممن هو مجانس لكم في األمور المشتركة : أي}رسٌل منكُم{: وبعض أهل العلم يقول
 }يْأِتكُم رسٌل منكُم{ : فقوله، بالشرائع-عز وجل- ومتعبدون هللا ،لفون بهذا الخطاب فالجن مك،الخطاب إليهم

  .أهل التكليف ممن يتوجه إليهم الخطاب يعني من جملة

  .ب الرجال على النساء في الذكرغلَّب اإلنس على الجن كما يلِّ غُ يعني،من باب التغليب ذاوربما يكون ه

 من الرسل ف،رسل من اإلنس ورسل من الجن }رسٌل منكُم{: في قولهبالرسل ن المراد إ: وبعضهم يقول
 والرسل من الجن هم ، إليهم ويشرفهم بالنبوة ويرسلهم إلى قومهم-عز وجل-اإلنس هم الذين يوحي اهللا 

، ونهم ثم يذهبون إلى قومهم فينذر-صلى اهللا عليه وسلم- من النبي ه يسمعون الحق كما سمعو الذين ذرالنُّ
هم ن يدعومإلى قومهوا ء جام وإنماأرسلهالذي   هواهللاكن ليس  ل، رسلم بهذا االعتبار أنهمفيصدق عليه

  . واهللا تعالى أعلم، الذي عرفوه من رسل اهللاهم على اإليمانونويحث

 من  كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد،والرسل من اإلنس فقط وليس من الجن رسل
  .ن السلف والخلفاألئمة م

ِإنَّا َأوحينَا ِإلَيك كَما َأوحينَا ِإلَى نُوٍح والنَِّبيين ِمن { :لدليل على أن الرسل إنما هم من اإلنس قوله تعالىاو
 }للِّه حجةٌ بعد الرسِلرسالً مبشِِّرين ومنِذِرين ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى ا{ :إلى قوله ]سورة النساء) ١٦٣([ }بعِدِه

  .]سورة النساء) ١٦٥([

  ليس-عليهم الصالة والسالم-ه بعدوجميع الذين أرسلهم اهللا تعالى  -عليه الصالة والسالم-نوح  الرسلأول 

  .حد من الجنأفيهم 

فحصر  ]سورة العنكبوت) ٢٧([ }تَابوجعلْنَا ِفي ذُريِتِه النُّبوةَ والِْك{ :-عليه السالم-وقوله تعالى عن إبراهيم 
 إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل :ولم يقل أحد من الناس، النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته

  .ثم انقطعت عنهم ببعثته

سورة ) ٢٠([ }م ويمشُون ِفي الَْأسواِقوما َأرسلْنَا قَبلَك ِمن الْمرسِلين ِإلَّا ِإنَّهم لَيْأكُلُون الطَّعا{ :وقال تعالى
  .]سورة يوسف) ١٠٩([ }وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّوِحي ِإلَيِهم من َأهِل الْقُرى{ :وقال ]الفرقان

لَيك نَفَرا من الِْجن وِإذْ صرفْنَا ِإ{ : ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم،ومعلوم أن الجن تبع لإلنس في هذا الباب
نِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيقَالُوا َأنِصتُوا فَلَم وهرضا حفَلَم آنالْقُر ونتَِمعسنَا * يِمعنَا ِإنَّا سما قَوقَالُوا ي
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ِه ييدي نيا بقًا لِّمدصى موسِد معا ُأنِزَل ِمن بتَِقيٍمِكتَابسِإلَى طَِريٍق مقِّ وِدي ِإلَى الْحه * اِعيوا دنَا َأِجيبما قَوي
ومن لَّا يِجب داِعي اللَِّه فَلَيس ِبمعِجٍز ِفي * اللَِّه وآِمنُوا ِبِه يغِْفر لَكُم من ذُنُوِبكُم ويِجركُم من عذَاٍب َأِليٍم

  .]سورة األحقاف) ٣٢-٢٩([} ن دوِنِه َأوِلياء ُأولَِئك ِفي ضلَاٍل مِبيٍنالَْأرِض ولَيس لَه ِم

 تال عليهم سورة -صلى اهللا عليه وسلم-وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول اهللا 
 ]سورة الرحمن) ٣٢-٣١([ }كُما تُكَذِّباِنفَِبَأي آلَاء رب* سنَفْرغُ لَكُم َأيها الثَّقَلَاِن{ : وفيها قوله تعالى،الرحمن

يا معشَر الِْجن واِإلنِس َألَم يْأِتكُم رسٌل منكُم يقُصون علَيكُم آياِتي { :وقال تعالى في هذه اآلية الكريمة
أقررنا أن الرسل قد بلغونا : أي ]سورة األنعام) ١٣٠([ }وينِذرونَكُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا قَالُواْ شَِهدنَا علَى َأنفُِسنَا

  . وأن هذا اليوم كائن ال محالة،رساالتك وأنذرونا لقاءك

وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم  :أي ]سورة األنعام) ١٣٠([ }وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا{ :وقال تعالى
  .ه من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهالما اغتروا ب ؛الرسل ومخالفتهم للمعجزات

}لَى َأنفُِسِهمواْ عشَِهد{ يوم القيامة: أي }وكَانُواْ كَاِفِرين مفي الدنيا بما : أي ]سورة األنعام) ١٣٠([ }َأنَّه
  .-صلوات اهللا وسالمه عليهم-جاءتهم به الرسل 

 معشَر الِْجن قَِد استَكْثَرتُم من اِإلنِس وقَاَل َأوِليآُؤهم من اِإلنِس ربنَا ويوم ِيحشُرهم جِميعا يا{ :يقول اهللا تعالى
ا شَاء اللّها ِإالَّ مِفيه خَاِلِدين اكُمثْوم لْتَ لَنَا قَاَل النَّارَأج لَنَا الَِّذيلَغْنَا َأجبٍض وعنَا ِببضعب تَعتَم١٢٨([ }اس (

في هذه اآلية دليل على أن الكفار من الجن يدخلون النار ويعذبون فيها كالكفار من اإلنس، قال  ]ة األنعامسور
 ، الكفار من الجن واإلنسيعني ]سورة األنعام) ١٢٨([ }قَاَل النَّار مثْواكُم خَاِلِدين ِفيها ِإالَّ ما شَاء اللّه{: تعالى

المؤمن  وفالذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن المحسن منهمة الجن  المؤمنين من الجنوأما دخول
  . أيضاًيدخل الجنة

    واستدلوا بقوله ،إن الجن ال يدخلون الجنة وإنما يكون جزاؤهم النجاة من العذاب: ومن أهل العلم من قال

) ٣١([ }ر لَكُم من ذُنُوِبكُم ويِجركُم من عذَاٍب َأِليٍميا قَومنَا َأِجيبوا داِعي اللَِّه وآِمنُوا ِبِه يغِْف{ :-تبارك وتعالى-

في المقام الواحد جميع ما يترتب على لكن ليس بالزم أن يذكر  ، الجنةهم أي أنه لم يذكر دخول]سورة األحقاف
 الجنإن : ولهذا فإننا نقول المترتبة على إيمانهم،بعض األمور بل اكتفى بذكر  ،اإليمان والعمل الصالح

 -صلى اهللا عليه وسلم-بعث النبي  مبعد، وفون ومتعبدون بالشرائعمكلّ هم فيدخلون الجنة كاإلنسالمؤمنين 

 تالوة وعمالً  وهم متعبدون بالقرآن،كل الجن متوجه إليهم خطاب الشارع الذي يخاطب به اإلنس في الجملة
أهل السنة منهم ، ف السنة وما يتعلق بها فيحتىو هم تبع لإلنس في مثل هذه األمورف ،وما أشبه ذلكتحاكماً و

 من السنة الشارحة -صلى اهللا عليه وسلم-يعملون ويشرحون القرآن ويفهمونه بما ورد عن رسول اهللا 
ون بها ء هي معروفة لديهم ويقر، والكتب المعتمدة عند المسلمين، وهذه الكتب مثل الكتب الستة،المبينة له

 بعض وفي في الخلق اتفروق وإن كانت توجد م تبع لإلنس في مثل هذه القضاياهف ،ويحفظون منها كاإلنس
 الرافضة  الطوائف منوفيهم ،لكن يبقى أنهم متعبدون مكلفون كاإلنس وما أشبه ذلك، يالت أو الجزئياتالتفص

وفيهم  لشهواتا المتلبس بفيهم و،اإلنسك األهواء قديماً وحديثاً  أهلمنهم وغير والزيدية والمعتزلة والخوراج
  .، واهللا المستعانالصالح والفاسدوالرديء  والطيب
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}ا غَاِفلُونلُهَأهى ِبظُلٍْم والْقُر ِلكهم كبكُن ري َأن لَّم ا  *ذَِلكمِبغَاِفٍل ع كبا رمِملُواْ وا عماتٌ مجرِلكُلٍّ دو
لُونمعسورة األنعام) ١٣٢-١٣١([ }ي[.  

إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال : أي }ذَِلك َأن لَّم يكُن ربك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وَأهلُها غَاِفلُون{:  تعالىيقول
  . بظلمه وهو لم تبلغه دعوةلئال يؤاخذ أحد؛ الرسل وإنزال الكتب

أي إنما أعذرنا بإرسال ": يقول ابن كثير }ك الْقُرىذَِلك َأن لَّم يكُن ربك مهِل{ :في قوله }ذَِلك{ اإلشارة اسم
اإلعذار بإرسال  إلى  يعودشارة اإلاسم أي أن" لئال يؤاخذ أحد بظلمه؛ الرسل للناس إلى الثقلين وإنزال الكتب

  .الرسل

لَى َأنفُِسنَا قَالُواْ شَِهدنَا ع{ : يقول، يرجع إلى شهادتهم على أنفسهم}ذَِلك{: إن قوله: وبعض أهل العلم يقول
كَانُواْ كَاِفِرين مَأنَّه لَى َأنفُِسِهمواْ عشَِهدا ونْياةُ الديالْح متْهغَرو *شهادة هؤالء :أي ]سورة األنعام) ١٣٠([ }ذَِلك 

يعني هؤالء أقروا على  ]ة األنعامسور) ١٣١([ }يكُن ربك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وَأهلُها غَاِفلُونَأن لَّم { على أنفسهم
  . فاهللا لم يكن ليهلك المكذبين والظالمين بظلم وأهلها غافلون،واالعتراف هو سيد األدلة، أنفسهم واعترفوا

ذَِلك { : في قوله}ِبظُلٍْم{: ه هذا تفسير لقول"وهو لم تبلغه الدعوةأحد بظلمه لئال يؤاخذ ":  الحافظ ابن كثيرقال
 يأخذهم ويعذبهم ولم يبعث إليهم  بأنبظلم منه لهمأي  ]سورة األنعام) ١٣١([ }ك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم ربَأن لَّم يكُن

إنزال  إنما يكون اإلعذار باإلنذار وإرسال الرسل و،رسوالً ولم ينزل عليهم كتاباً فيكون ظالماً لهم بتعذيبهم
 فيكون على هذا المعنى الذي مشى عليه ،وا مستحقين للعقوبة فإذا تركوا ذلك كان،الكتب وبيان ما يجب عليهم

 منهيعني بظلم  ]سورة األنعام) ١٣١([ }لَّم يكُن ربك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وَأهلُها غَاِفلُون{: -رحمه اهللا-ابن كثير 

  .فيكون ظالماً لهم

 لم يكن ليأخذهم بظلم -عز وجل-أن اهللا : أي ،همظلم منب يعني }ِبظُلٍْم{: أن قولهوهناك احتمال آخر وهو 
حتى يبعث فيهم  -]سورة لقمان) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ : كما قال تعالىوهو الشرك-صادر منهم 

 ،لم تأتهم الرسل وأهلها غافلونذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم صادر منهم : ، وبعبارة أخرىرسوالً
ال يعذبهم أي  -عز وجل- من اهللا  صادرالمنفي المعنى األول الظلم فعلى ،الفرق بين المعنيينين ومن هنا يتب

  .وهو ظالم لهم حيث لم يرسل لهم رسوالً

 لم يكن ليعذبهم بظلمهم الذي هو بمعنى اإلشراك والكفر وهم غافلون لم يأتهم رسل  اهللا أنوالمعنى الثاني
  . أوالًيبعث إليهم الرسل ويحصل لهم التذكير والتنبيه بل إنه ،يبينون لهم ما هم عليه من الباطل

الذي و وه -رحمه اهللا تعالى– ي ذكره ابن كثيرذ الوهو- المعنى األول لعله هو المتبادر وهو األقربو
وما { :-تبارك وتعالى-واحتج عليه ببعض اآليات كقوله  -رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي رجحه الشيخ 

والًكُنَّا مسثَ رعتَّى نَبح ذِِّبينِللنَّاِس { : وقوله تعالى]سورة اإلسراء) ١٥([ }ع كُونِلَئالَّ ي نِذِرينمو شِِّرينبالً مسر
  .، واهللا أعلم]سورة النساء) ١٦٥([ }علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل

وِإن من ُأمٍة ِإلَّا خلَا ِفيها { :ال الرسل إليهم، كما قال تعالى بعد إرسولكن أعذرنا إلى األمم وما عذبنا أحداً إال
واْ الطَّاغُوتَ{ :وقال تعالى ]سورة فاطر) ٢٤([ }نَِذيرتَِنباجو واْ اللّهدبوالً َأِن اعسٍة رثْنَا ِفي كُلِّ ُأمعب لَقَدو{ 

كُلَّما ُألِْقي { :وقال تعالى ]سورة اإلسراء) ١٥([ }ين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِِّب{ :كقوله ]سورة النحل) ٣٦([
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نَِذير ْأِتكُمي ا َألَمنَتُهخَز مَألَهس جا فَونَا* ِفيهفَكَذَّب اءنَا نَِذيرج لَى قَدواآليات في ]سورة الملك) ٩-٨([ }قَالُوا ب 
  .هذا كثيرة

ولكل عامل في طاعة اهللا أو : أي ]سورة األنعام) ١٣٢([ }ِلكُلٍّ درجاتٌ مما عِملُواْو{ :وقوله تعالى: قال
  .معصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه اهللا إياها، ويثيبه بها

مالَهم وهم لَا وِلكُلٍّ درجاتٌ مما عِملُوا وِليوفِّيهم َأع{ :كقوله تعالى في اآلية األخرى في األحقافاآلية  هذه
ونظْلَمسورة األحقاف) ١٩([} ي[.  

 ]سورة األنعام) ١٣٢([ }وِلكُلٍّ درجاتٌ مما عِملُوا{: ويحتمل أن يعود قوله: إن خيراً فخير وإن شراً فشر، قلت

سورة ) ٣٨([ }قَاَل ِلكُلٍّ ِضعفٌ{ :ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله: من كافري الجن واإلنس، أي: أي
) ٨٨([ }الَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِبيِل اللِّه ِزدنَاهم عذَابا فَوقَ الْعذَاِب ِبما كَانُواْ يفِْسدون{ :وقوله ]األعراف

  .]سورة النحل

}لُونمعا يمِبغَاِفٍل ع كبا رمبعلم ،ن عملهم يا محمدوكل ذلك م: أي: قال ابن جرير ]سورة األنعام) ١٣٢([ }و 
 . يحصيها ويثبتها لهم عنده، ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه،من ربك
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٩(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

غَِني ذُو الرحمِة ِإن يشَْأ يذِْهبكُم ويستَخِْلفْ وربك الْ{ : عند تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ٍم آخَِرينِة قَوين ذُرآ َأنشََأكُم مشَاء كَما يِدكُم معِمن ب *ِجِزينعا َأنتُم ِبممآلٍت و وندا تُوعم ِم * ِإنا قَوقُْل ي

- ١٣٣([ }سوفَ تَعلَمون من تَكُون لَه عاِقبةُ الداِر ِإنَّه الَ يفِْلح الظَّاِلموناعملُواْ علَى مكَانَِتكُم ِإنِّي عاِمٌل فَ

  .]سورة األنعام) ١٣٥

 وهم الفقراء إليه في جميع ،عن جميع خلقه من جميع الوجوه: أي }الْغَِني{ يا محمد }وربك{ :يقول تعالى
) ١٤٣([ }وفٌ رِحيمءِإن اللّه ِبالنَّاِس لَر{ : كما قال تعالى،مع ذلك رحيم بهموهو :  أي}ذُو الرحمِة{ ،أحوالهم

  .]سورة البقرة

}كُمذِْهبشَْأ يشَاء{ إذا خالفتم أمره: أي }ِإن يا يِدكُم معتَخِْلفْ ِمن بسييعملون ي أ،قوماً آخرين: أي }و 
 كما أذهب ، سهل عليه يسير لديه،هو قادر على ذلك :أي }قَوٍم آخَِرينكَمآ َأنشََأكُم من ذُريِة { ،بطاعته

ِإن يشَْأ { : إذهاب هؤالء واإلتيان بآخرين كما قال تعالى على كذلك هو قادر،القرون األول وأتى بالذي بعدها
قَِدير لَى ذَِلكع اللّه كَانو ْأِت ِبآخَِرينيو ا النَّاسهَأي كُمذِْهبا { :وقال تعالى ]سورة النساء) ١٣٣([ }ايها َأيي

ِميدالْح الْغَِني وه اللَّهاء ِإلَى اللَِّه والْفُقَر َأنتُم ِديٍد* النَّاسْأِت ِبخَلٍْق جيو كُمذِْهبشَْأ يلَى اللَِّه * ِإن يع ا ذَِلكمو
  .]سورة فاطر) ١٧-١٥([ }ِبعِزيٍز

  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ،الرحيمبسم اهللا الرحمن 

رحمه - الحافظ يقول ]سورة األنعام) ١٣٣([ }كَمآ َأنشََأكُم من ذُريِة قَوٍم آخَِرين{ :-تبارك وتعالى-قوله في ف
بعدها، كذلك هو هو قادر على ذلك، سهل عليه يسير لديه، كما أذهب القرون األول وأتى بالذي : أي ":-اهللا

خلق من نسل أنشأكم وأوجدكم فأحدثكم وابتدعكم ويعني جاء بكم " قادر على إذهاب هؤالء واإلتيان بآخرين
  . فهو قادر على إذهابكم كما أذهبهم-تبارك وتعالى-م اهللا ه أهلك هلكوا أوآخرين كانوا قبلكم

تأتي قد  و،النسل الذرية تطلق علىف ، أي من نسلهم]امسورة األنع) ١٣٣([ }ذُريِة قَوٍم آخَِرين{: وقوله تعالى
األوجه في أحد يظهر هذا المعنى و ،ربما يفسر هذه اآلية بهذا بعضهم ولذلك فإن بمعنى اآلباء واألجداد

سورة ) ٤١([ }وِنوآيةٌ لَّهم َأنَّا حملْنَا ذُريتَهم ِفي الْفُلِْك الْمشْح{ :-تبارك وتعالى-تفسير قوله في المشهورة 

  .]يــس

 هم آباء المخاطبين الذين خاطبهم القرآن بهذا من قريش أو العرب أو كل  في الفلكومعلوم أن الذين حملوا
على هذا و ،-عليه الصالة والسالم-الفلك المشحون سفينة نوح  المقصود بباعتبار أن من يتوجه إليه الخطاب

بعض  وإن كان ، وهذا جواب لإلشكال الذي قد يرد في هذه اآلية،داداآلباء واألج بالذرية المعنى يكون المراد
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 السفن التي المقصود به  وإنما،سفينة نوح مقصود به في اآلية ليس الن الفلك المشحونإ:  قالأهل العلم

  .ينتقلون فيها من محل إلى آخرو ،يحملون عليها

  مننسان وتطلق على ما تناسل منه اإلنسانالذرية في كالم العرب تطلق على ما تناسل من اإلوالخالصة أن 

  .من نسلهم: أي ]سورة األنعام) ١٣٣([ }كَمآ َأنشََأكُم من ذُريِة قَوٍم آخَِرين{ : فقوله تعالى،اآلباء واألجداد

سورة ) ٣٨([ }كُم ثُم لَا يكُونُوا َأمثَالَكُمواللَّه الْغَِني وَأنتُم الْفُقَراء وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَير{ :قال تعالى
كَمآ { :سمعت أبان بن عثمان يقول في هذه اآلية: وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال ]محمد

ٍم آخَِرينِة قَوين ذُروالذرية النسل،الذرية األصل ]سورة األنعام) ١٣٣([ }َأنشََأكُم م .  

 فهي بهذا االعتبار تطلق ،في زمن االحتجاجهذا عن أبان بن عثمان " ل والذرية النسلالذرية األص: "يقول
 وعلى ما يقابل اٍنمعاألضداد هي الكلمات التي تطلق على ف ،"األضداد"على المعنيين المتقابلين الذي يسمونه 

  .، وهكذاالطهر والحيضوالقرء بمعنى  ،أقبل وأدبربمعنى " عسعس: "مثل يتلك المعان

أخبرهم يا محمد أن الذي : أي ]سورة األنعام) ١٣٤([ }ِإن ما تُوعدون آلٍت وما َأنتُم ِبمعِجِزين{: قوله تعالىو
  .يوعدون به من أمر المعاد كائن ال محالة

}ِجِزينعا َأنتُم ِبممتراباً  وإن صرتم ،هو قادر على إعادتكم  أي وال تعجزون اهللا بل]سورة األنعام) ١٣٤([ }و
  . هو قادر ال يعجزه شيء،رفاتاً وعظاماً

هذا تهديد  ]سورة األنعام) ١٣٥([ }ي عاِمٌل فَسوفَ تَعلَمونقُْل يا قَوِم اعملُواْ علَى مكَانَِتكُم ِإنِّ{ :وقوله تعالى
ستمر على  أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا م،شديد ووعيد أكيد
 }وانتَِظروا ِإنَّا منتَِظرون* وقُل لِّلَِّذين الَ يْؤِمنُون اعملُواْ علَى مكَانَِتكُم ِإنَّا عاِملُون{ : كقوله،طريقتي ومنهجي

  .]سورة هود) ١٢٢([

فَسوفَ { ، ناحيتكم}علَى مكَانَِتكُم{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي اِر ِإنَّهةُ الداِقبع لَه ن تَكُونم ونلَموقد ..تكون لي أو لكمأ: أي ]سورة األنعام) ١٣٥([ }تَع 

أي فإنه تعالى مكنه في البالد وحكَّمه في نواصي مخالفيه  -صلوات اهللا عليه-أنجز اهللا موعده لرسوله 
 واستقر أمره على سائر جزيرة ،كة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه وفتح له م،من العباد

 ثم فتحت األمصار واألقاليم والرساتيق بعد وفاته في ، وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في حياته،العرب
 َأنَا ورسِلي ِإن اللَّه قَِوي كَتَب اللَّه لََأغِْلبن{ :كما قال اهللا تعالى -م أجمعينرضي اهللا تعالى عنه-أيام خلفائه 

ِزيز{ :وقال ]سورة المجادلة) ٢١([ }عادالَْأشْه قُومي مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحآم الَِّذينلَنَا وسر رِإنَّا لَنَنص*  موي
لَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهِذرعم الظَّاِلِمين نفَعاِرلَا يالد وءس نَا ِفي { :وقال تعالى ]سورة غافر) ٥٢-٥١([ }مكَتَب لَقَدو

وناِلحالص اِديا ِعبِرثُهي ضالَْأر ِد الذِّكِْر َأنعوِر ِمن ببسورة األنبياء) ١٠٥([ }الز[.  

الُواْ هذَا ِللِّه ِبزعِمِهم وهذَا ِلشُركَآِئنَا فَما كَان ِلشُركَآِئِهم وجعلُواْ ِللِّه ِمما ذَرَأ ِمن الْحرِث واَألنْعاِم نَِصيبا فَقَ{
ونكُمحا ياء مس كَآِئِهمِصُل ِإلَى شُري وِللِّه فَه ا كَانمِصُل ِإلَى اللِّه وهذا ذم  ]سورة األنعام) ١٣٦([ }فَالَ ي

من خلقه وهو خالق كل شيء  جزءاً وكفراً وشركاًَ وجعلوا هللا وتوبيخ من اهللا للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً
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 من الزرع : أي}ِمن الْحرِث{مما خلق وبرأ : أي }وجعلُواْ ِللِّه ِمما ذَرَأ{ :ولهذا قال تعالى -سبحانه وتعالى-
  .]سورة األنعام) ١٣٦([ }ِهم وهذَا ِلشُركَآِئنَافَقَالُواْ هذَا ِللِّه ِبزعِم{ ،وقسماً جزءاً : أي}واَألنْعاِم نَِصيبا{ والثمار

قال  ]سورة األنعام) ١٣٦([ }فَما كَان ِلشُركَآِئِهم فَالَ يِصُل ِإلَى اللِّه وما كَان ِللِّه فَهو يِصُل ِإلَى شُركَآِئِهم{: وقوله
إن : قال في تفسير هذه اآليةأنه  -مارضي اهللا تعالى عنه-علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس 

 فما كان من حرث أو ،ثن جزءاً وللوءاًأعداء اهللا كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة جعلوا هللا منه جز
مي للصمد ردوه إلى ما  وإن سقط منه شيء فيما س،ثمرة أو شيء من نصيب األوثان حفظوه وأحصوه

 وإن سقط شيء ،لوثن فسقى شيئاً جعلوه هللا جعلوا ذلك للوثن وإن سبقهم الماء الذي جعلوه ل،جعلوه للوثن
 ، ولم يردوه إلى ما جعلوه هللا،هذا فقير: من الحرث والثمر الذي جعلوه هللا فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا

مي للوثن تركوه للوثنوإن سبقهم الماء الذي جعلوه هللا فسقى ما س.  

ائبة والوصيلة والحام فيجعلونه لألوثان ويزعمون أنهم يحرمونه وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والس
 وهكذا ]سورة األنعام) ١٣٦([ اآلية }وجعلُواْ ِللِّه ِمما ذَرَأ ِمن الْحرِث واَألنْعاِم نَِصيبا{ : فقال اهللا تعالى،قربة هللا

  .قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد

كل شيء يجعلونه هللا من ذبح يذبحونه ال يأكلونه أبداً حتى : م في اآليةوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل
 }ساء ما يحكُمون{ : وما كان لآللهة لم يذكروا اسم اهللا معه وقرأ اآلية حتى بلغ،يذكروا معه أسماء اآللهة

 هو رب كل شيء ؛ ألن اهللا تعالىةوا أوالً في القسمئساء ما يقسمون فإنهم أخط:  أي]سورة األنعام) ١٣٦([
 ثم ، وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته ال إله غيره وال رب سواه،ومليكه وخالقه

ويجعلُون ِللِّه { :-جل وعال- هقولك ، القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها-فيما زعموا-لما قسموا 
حبنَاِت سالْبونشْتَها يم ملَهو { :وقال تعالى ]سورة النحل) ٥٧([ }انَه انالِْإنس ا ِإنءزاِدِه جِعب ِمن لُوا لَهعجو
ِبينم الُْأنثَى{ :وقال تعالى ]سورة الزخرف) ١٥([ }لَكَفُور لَهو الذَّكَر ِإذًا { :وقوله ]سورة النجم) ٢١([ }َألَكُم ِتلْك

  .]سورة النجم) ٢٢([ }ِقسمةٌ ِضيزى

وكَذَِلك زين ِلكَِثيٍر من الْمشِْرِكين قَتَْل َأوالَِدِهم شُركَآُؤهم ِليردوهم وِليلِْبسواْ علَيِهم ِدينَهم ولَو شَاء اللّه ما {
ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوهسورة األنعام) ١٣٧([ }فَع[.  

كذلك زينوا لهم  ء أن يجعلوا هللا مما ذرأ من الحرث واألنعام نصيباًوكما زينت الشياطين لهؤال: يقول تعالى
  .قتل أوالدهم خشية اإلمالق ووأد البنات خشية العار

 وكَذَِلك زين ِلكَِثيٍر من الْمشِْرِكين قَتَْل{: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

مكَآُؤهشُر الَِدِهم{ :وقال مجاهد زينوا لهم قتل أوالدهم }َأومكَآُؤهأوالدهم  يئدواشياطينهم يأمرونهم أن }شُر 
   .خشية العيلة

قتل سوا عليهم وزينوا لهم بهم الذين ل الشياطين هم منءشركا أن يأ }شُركَآُؤهم{ :هذا هو المتبادر من قوله
  . أعلم، واهللا تعالىهمأوالد

الذين كانوا يخدمون األوثان واألصنام التي  هم السدنة والخدم  في اآليةالشياطينن المراد بإ: وبعضهم يقول
 الغواة همالشياطين :  وبعضهم يقول،نسشياطين من اإلبمعنى أنهم  -عز وجل-كانوا يعبدونها من دون اهللا 
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األمور التي من اإلنس الذين يضلونهم ويزينون لهم الباطل كما زين لهم عمرو بن لحي الخزاعي كثيراً من 
صلى اهللا عليه وسلم-ر بها دين إبراهيم غي-.  

 فقتلوا البنات ،لفرط غيرتهم فصار للشيطان نصيب فيها هؤالء الشركاء زينوا لهم قتل األوالدوالمقصود أن 
 وزينوا لهم قتل األوالد ،تقارف ما ال يليق؛ ألنهم يخشون أن تفتقر البنت فمن أجل حفظ الشرف ودفعاً للعار

هذا كله من تزيين  ف،همأوالدقهم يقل وتصيبهم الحاجة إذا كثر ألنهم ألقوا في قلوبهم أن رز افة الفقر؛مخ
وقال في  ]سورة اإلسراء) ٣١([ }نَّحن نَرزقُهم وِإياكُم{ : قال في اإلسراء-عز وجل-اهللا إن  وإال ف،الشيطان
  .]سورة األنعام) ١٥١([ }نَّحن نَرزقُكُم وِإياهم{ :األنعام

ِلكَِثيٍر من وكذلك زين  ( هكذافيها قراءة أخرى البن عامر هي قراءة الجمهور و}وكَذَِلك زين{: قوله تعالىو
 باعتبار أنه نائب فاعل )قتُل( والرفع في بضم الزاي على البناء للمجهول )همشركاِئ ِهم َأوالَدالْمشِْرِكين قَتُْل

في هذه القراءة لم   مضاف إليه مجرور لكن)أوالِد( مضاف و)قتُل( مع أن المتبادر أن )دهمأوال(نصب مع 
 )همشركاِئ(: أي أن المضاف إليه هو قوله ،باعتبار أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه ما بعدهيضفه إلى 

فال يجوز أن ترد بقاعدة إذا ثبتت  القراءة سنة متبعة لكن ،كثير من أهل العلمالقراءة هذه لذلك استشكل و
  فمثل هذا يجوز في لغة العرب وإن كان في االستعمال،نحوية وإنما تؤخذ القواعد النحوية من القراءات

  . واهللا تعالى أعلم،قليالً

: أي }لِْبسواْ علَيِهم ِدينَهمِلي{فيهلكوهم وإما  }ِليردوهم{ أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما: وقال السدي

  .فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك

قد يقتلون لم يكونوا يقتصرون على قتل البنات فقط بل لكن  البنات خشية العارالمشهور أنهم كانوا يقتلون 
ه، وهذا يسمونه يراد به بعض أفرادفعام اللفظ الأن يطلق  يصح في كالم العرب خشية الفقر، و أيضاًاألوالد

 ]سورة األنعام) ١٤٠([ }قَد خَِسر الَِّذين قَتَلُواْ َأوالَدهم{: إن المراد بقوله: لو قلناف "العام المراد به الخصوص"

 أي -البنات–الذي أريد به الخصوص  -األوالد–استعمال اللفظ العام   من باب ذلكيكونف  فقطالبناتيعني 
  . فيهإشكالصحيحاً ال ذلك يكون  استعمال أن

كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره : أي ]سورة األنعام) ١٣٧([ }ء اللّه ما فَعلُوهولَو شَا{ :قال تعالى
  .سأل عما يفعل وهم يسألون فال ي،ة في ذلك وله الحكمة التام،لذلك كوناً

}ونفْتَرا يمو مهبينك وبينهمفدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم اهللا:  أي]سورة األنعام) ١٣٧([ }فَذَر .  

} ونذْكُرالَّ ي امَأنْعا وهورتْ ظُهمرح امَأنْعو ِمِهمعن نّشَاء ِبزا ِإالَّ مهمطْعالَّ ي رثٌ ِحجرحو امِذِه َأنْعقَالُواْ هو
بن أبي طلحة عن قال علي  ]سورة األنعام) ١٣٨([ }علَيِه سيجِزيِهم ِبما كَانُواْ يفْتَرون سم اللِّه علَيها افِْتراءا

وكذلك  ، مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا، الحرام:رجالِح :مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 
  .قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم

 ويبين هذا ،محجور يأ }اْ هِذِه َأنْعام وحرثٌ ِحجروقَالُو{: فقوله تعالى ،ر هنا مصدر يراد به المفعولجالِح
فليس لهم فيها  أي ]سورة األنعام) ١٣٨([ } ِإالَّ من نّشَاء ِبزعِمِهمالَّ يطْعمها{ : وهو قولهكر بعدهالحجر ما ذُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٥

 ومنها ما ،ال يحمل عليه وال يركبفمنها ما يحجر على األصنام في الحمل والركوب  بل ،مطلق التصرف
ه وما أشبه ذلك بحسب التفصيالت التي أمالها عليهم الشيطانحرموا أكله ودر.  

 على أنفسهم حرموه يعني ما ، الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا:الحجر :قال ابن عباس

  .-تبارك وتعالى-جعلوا ذلك لألوثان واألصنام التي تعبد من دون اهللا أي  ،ألصنامهم

 كان عليهم من الشياطين في تحريم ]سورة األنعام) ١٣٨([ }وقَالُواْ هِذِه َأنْعام وحرثٌ ِحجر{ : قتادةوقال
، إنما احتجروها آللهتهم }ِحجر{: وقال ابن زيد بن أسلم، تعالى  ولم يكن من اهللا، وتغليظ وتشديد،أموالهم

  .حرام أن يطعم إال من شئنا:  يقولون]سورة األنعام) ١٣٨([ }ِبزعِمِهمالَّ يطْعمها ِإالَّ من نّشَاء { :وقال السدي

قُْل َأرَأيتُم ما َأنزَل اللّه لَكُم من رزٍق فَجعلْتُم منْه حراما وحالَالً قُْل آللّه { :وهذه اآلية الكريمة كقوله تعالى
ونلَى اللِّه تَفْتَرع َأم لَكُم الَ { :وكقوله تعالى ]سورة يونس) ٥٩([ }َأِذنٍة وآِئبالَ سٍة وِحيرِمن ب َل اللّهعا جم

ِقلُونعالَ ي مهَأكْثَرو لَى اللِّه الْكَِذبع ونفْتَرواْ يكَفَر الَِّذين لَِكناٍم والَ حِصيلٍَة وسورة المائدة) ١٠٣([ }و[.  

 وأما األنعام التي ال ، فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام،مت ظهورهارأما األنعام التي ح: وقال السدي
  .ال إذا ولدوها وال إن نحروها عليها يذكرون اسم اهللا

وَأنْعام الَّ {: أتدري ما في قوله: قال لي أبو وائل: وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود 
  .هي البحيرة كانوا ال يحجون عليها:  قال،ال :قلت ]سورة األنعام) ١٣٨([ ؟}اكُرون اسم اللِّه علَيهيذْ

كان من إبلهم طائفة ال يذكرون اسم اهللا عليها وال في شيء من شأنها ال إن ركبوا وال إن : وقال مجاهد
 ،على اهللا:  أي]عامسورة األن) ١٣٨([ }افِْتراء علَيِه{  وال إن عملوا شيئاً،حلبوا وال إن حملوا وال إن نتجوا

سيجِزيِهم ِبما {  يأذن لهم في ذلك وال رضيه منهمفإنه لم إسنادهم ذلك إلى دين اهللا وشرعهوكذبهم في 
ونفْتَرويسندون إليه،عليه: أي ]نعاماألسورة ) ١٣٨([ }كَانُواْ ي .  

المتبادر أنهم ال يذكرون اسم اهللا عليها  ]سورة األنعام) ١٣٨([ }كُرون اسم اللِّه علَيهاوَأنْعام الَّ يذْ{ :قوله تعالى
وهذا ال يمنع  -تبارك وتعالى- األصنام والمعبودات من دون اهللا ءعند ذبحها أو نحرها وإنما يذكرون أسما

األنعام هم جعلوا هذه  باعتبار أنونهمئكر من أنهم ال يذكرون اسم اهللا عليها في شأن من شأن يدخل فيه ما ذُ
  . واهللا أعلم،نامهمألص

وقَالُواْ ما ِفي بطُوِن هِذِه اَألنْعاِم خَاِلصةٌ لِّذُكُوِرنَا ومحرم علَى َأزواِجنَا وِإن يكُن ميتَةً فَهم ِفيِه شُركَاء {
ِليمع ِحِكيم ِإنَّه مفَهصو ِزيِهمجيسورة األنعام) ١٣٩([ }س[.  

وقَالُواْ ما { :-مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس  عي عن عبد اهللا بن أبي الهذيلقال أبو إسحاق السبي
  .اللبن:  قال،اآلية ]سورة األنعام) ١٣٩([ }ِفي بطُوِن هِذِه اَألنْعاِم خَاِلصةٌ لِّذُكُوِرنَا

 }ِه اَألنْعاِم خَاِلصةٌ لِّذُكُوِرنَاوقَالُواْ ما ِفي بطُوِن هِذ{: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 

 وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ،فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرناهم ]سورة األنعام) ١٣٩([
 فنهى ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح،ذبحوه وكان للرجال دون النساء

  .لسدي وكذا قال ا،اهللا عن ذلك
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وكذا قال ،  وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء، الرجالالبحيرة ال يأكل من لبنها إال: وقال الشعبي
  .عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 }ٍة والَ حاٍمما جعَل اللّه ِمن بِحيرٍة والَ سآِئبٍة والَ وِصيلَ{ : التي ذكرها اهللا تعالى بقولهالقضايالتفصيالت في ا

 مات التي ذكرت عنهم نقوال وبالنسبة للم،الجاهليةأهل عليه ما كان بمعرفة تعرف إال ال  ]سورة المائدة) ١٠٣([

 أن وأ ، ولذلك فإن الجزم بأن هذا هو الذي كانوا عليه؛ليست متفقةومختلفة فهي  في الجاهليةفعلونه كانوا ي
كذلك ما قد يذكر في بعض اج إلى معرفة هذه التفصيالت، و يحت؛ ألنهصعب أمر ،هذا هو المراد بدقة

سورة ) ١٣٩([ }وقَالُواْ ما ِفي بطُوِن هِذِه اَألنْعاِم خَاِلصةٌ لِّذُكُوِرنَا ومحرم علَى َأزواِجنَا{ : عند قولهالتالتفصي

في ما الذي ف ،والبحيرة والحامهي الوصيلة والسائبة  -عز وجل-األنعام التي جعلوها لغير اهللا ف ]األنعام
  ها؟بطون

هذا لم ؟ هل كانوا يفرقون بين المولود الذكر والمولود األنثىلكن  ،األجنةالمتبادر أن الذي في بطونها هي 
  . فاهللا تعالى أعلم،يرد في اآلية وإنما ذكر في جملة ما ذكر من أخبارهم

 ،أن هذا من جملة ما يدخل فيهم أ  اللبنإنه: قالقول من إن الذي في بطونها هي األجنة ينفي :  قولناوهل
  ؟ويكون هذا من قبيل التفسير بالمثال

دق عليه أنه داخل في هذا اإلطالق، على ما يص ذلك  حمل-رحمه اهللا-ولهذا فإن ابن جرير ، قد يكون كذلك
  . ويدخل فيه اللبن فيدخل فيه األجنة،خص نوعاً دون نوع وال شيئاً دون شيءلم ي -عز وجل- اهللا إن: يقولو

سورة ) ١٣٩([ } لِّذُكُوِرنَا ومحرم علَى َأزواِجنَاوقَالُواْ ما ِفي بطُوِن هِذِه اَألنْعاِم خَاِلصةٌ{ :وقال مجاهد في قوله
  .هي السائبة والبحيرة :قال ]األنعام

 أم صدون بهذا أنه يحرم على الزوجة فقطهل يق ]سورة األنعام) ١٣٩([ }ومحرم علَى َأزواِجنَا{ :في قوله
  ؟النساءالمقصود جملة 
 وهي أخت ، وهي أم بالنسبة ألوالدها،محرم على النساء؛ ألن الزوجة هي بنت بالنسبة ألبيهاالمقصود أنه 

 -كما يقول ابن جرير وكما هو معروف في كالم العرب-األزواج في كالمهم  ف،بالنسبة ألخيها وهكذا

 ، بل المقصود جملة النساء، على الزوجة فقط التحريمليس المراد أنهم يحصرون ذلكف ،اؤهمالمقصود به نس
  .واهللا أعلم

قولهم الكذب : أي ]سورة األنعام) ١٣٩([ }سيجِزيِهم وصفَهم{ :ال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول اهللاوق
فُ َألِْسنَتُكُم الْكَِذب هذَا حالٌَل وهذَا حرام لِّتَفْتَرواْ علَى اللِّه والَ تَقُولُواْ ِلما تَِص{:  يعني كقوله تعالى،في ذلك

ونفِْلحالَ ي لَى اللِّه الْكَِذبع ونفْتَري الَِّذين ِإن الْكَِذب* تَاعسورة النحل) ١١٧-١١٦([ اآلية }م[.  

 : أي،هذا على نزع الخافض: بعضهم يقول ] األنعامسورة) ١٣٩([ }سيجِزيِهم وصفَهم{ :في قوله تعالى

الوصف هذا هو و ، سيجزيهم جزاء وصفهم: هكذافيه مقدر محذوف:  وبعضهم يقول،همفسيجزيهم بوص
بهذا االفتراء الذي ول مسيجزيهم بهذا العو ، والقول عليه بال علم-تبارك وتعالى-الكذب واالفتراء على اهللا 

  .افتروه عليه
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 ،بأعمال عباده من خير وشر ]سورة األنعام) ١٣٩([ }عِليم{في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره : أي }يمِإنَّه ِحِك{
  .وسيجزيهم عليها أتم الجزاء

}لَى اللِّه قَداء عافِْتر اللّه مقَهزا رواْ ممرحِر ِعلٍْم وا ِبغَيفَهس مهالَدقَتَلُواْ َأو الَِّذين خَِسر ا كَانُواْ قَدملُّواْ وض 

تَِدينهسورة األنعام) ١٤٠([ }م[.  

 ، أما الدنيا فخسروا أوالدهم بقتلهم، فعلوا هذه األفعال في الدنيا واآلخرةنالذي }قَد خَِسر{: يقول تعالى
شر  وأما في اآلخرة فيصيرون إلى ،موا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم فحر،وضيقوا عليهم في أموالهم

متَاع ِفي * ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحون{ : كقوله تعالى،همئالمنازل بكذبهم على اهللا وافترا
ونكْفُرا كَانُواْ يِبم الشَِّديد ذَابالْع منُِذيقُه ثُم مهِجعرنَا مِإلَي ا ثُمنْينسسورة يو) ٧٠-٦٩([ }الد[.  

إذا :  قال-عنهمارضي اهللا تعالى -وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه اآلية عن ابن عباس 
ك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثين والمائة من سورة األنعامسر } مهالَدقَتَلُواْ َأو الَِّذين خَِسر قَد

 ]سورة األنعام) ١٤٠([ }رزقَهم اللّه افِْتراء علَى اللِّه قَد ضلُّواْ وما كَانُواْ مهتَِدينسفَها ِبغَيِر ِعلٍْم وحرمواْ ما 

  .)١(وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب قريش من صحيحه

} عرالزالنَّخَْل ووشَاٍت ورعم رغَيوشَاٍت ورعنَّاٍت مالَِّذي َأنشََأ ج وها وتَشَاِبهم انمالرو تُونيالزو خْتَِلفًا ُأكُلُهم
ِرِفينسالْم ِحبالَ ي ِرفُواْ ِإنَّهالَ تُساِدِه وصح موي قَّهآتُواْ حو رِرِه ِإذَا َأثْمتَشَاِبٍه كُلُواْ ِمن ثَمم رغَيو*  ِمنو

) ١٤٢-١٤١([ }ما رزقَكُم اللّه والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عدو مِبيناَألنْعاِم حمولَةً وفَرشًا كُلُواْ ِم

  .]سورة األنعام

ف فيها هؤالء المشركون يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار واألنعام التي تصر
وهو الَِّذي َأنشََأ جنَّاٍت معروشَاٍت {:  فقال،فجعلوا منها حراماً وحالالًوها ء وقسموها وجز،بآرائهم الفاسدة
  .]سورة األنعام) ١٤١([ }وغَير معروشَاٍت

:  وفي رواية، مسموكات}معروشَاٍت{: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

  . ما خرج في البر والجبال من الثمرات}روشَاٍتوغَير مع{ ،فالمعروشات ما عرش الناس

ما يخرج يعني   وغير المعروشات، الناسزرعه عني ما ي"فالمعروشات ما عرش الناس: "على هذه الرواية
  . المعنى األول هوهذاو ،في البراري ونحو ذلك من غير زرع اإلنسان

كالعنب والبطيخ وما أشبه ذلك من  رفعسواء رفع أو لم يحمل المعروشات على ما ينفرش  ملالعوبعض أهل 
النخيل وسائر األشجار ك وغير المعروشات يعني التي تقوم على ساق ،األشجار التي تنفرش على األرض

  .التي تقوم على سوقها

عز - كما قال اهللا ، أن المعروشات هي ما يوضع له ما يقوم عليه مما يعرش-واهللا تعالى أعلم- المتبادر لكن
) ٦٨([ }وَأوحى ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمن الِْجباِل بيوتًا وِمن الشَّجِر وِمما يعِرشُون{ :حل في الن-وجل

وغير  ،تكون مرتفعةبحيث يعني يبنون بحيث يجعلون لها السقف وما تمتد فروعها عليه  ]سورة النحل

                                                

 ).١٢٩٧ص  / ٣ج ) (٣٣٣٤ (باب قصة زمزم وجهل العرب -أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 1
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  منهماعلى نوعين كل واحديكون  األشجار ما يخرج منأن واهللا تعالى أعلم، أي  المعروشات ما ليس كذلك

  . وبديع خلقه-عز وجل- عظمة اهللا هجلى فيتيحصل به االمتنان وت

وغَير { ما عرش من الكرم }معروشَاٍت{ :-عنهمارضي اهللا تعالى -وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس 
  . وكذا قال السدي،الكرمما لم يعرش من  ]سورة األنعام) ١٤١([ }معروشَاٍت

ي المنظر وغير متشابه في  فاًمتشابه: قال ]سورة األنعام) ١٤١([ }متَشَاِبها وغَير متَشَاِبٍه{: وقال ابن جريج
  .من رطبه وعنبه: قال ]سورة األنعام) ١٤١([ }كُلُواْ ِمن ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر{ :وقال محمد بن كعبالمطعم، 

 إذا حضرك المساكين طرحت لهم :قال مجاهد ]سورة األنعام) ١٤١([ }تُواْ حقَّه يوم حصاِدِهوآ{ :وقوله تعالى
عند الزرع يعطي  :قال ]سورة األنعام) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدِه{ :وروى عبد الرزاق عن مجاهدمنه، 

القبضة وعند الصرامرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الص.  

 وهذا كان ،ويلتقطون ما تساقط من الحب بعد الحصاد والمعنى أن الفقراء يأتون ، يعرف باللقاطآثار الصرام
ل في الرجوع فلما سئل عن في ترجمة اإلمام أحمد أنه خرج يلتقط مع الناس ثم رجع وعج و، عندهماًمعروف

؛ ألجل االلتقاط وذلك أنه مع تقارب ى أربع رأى الناس يحبون عل وهو أنههذا أخبر أنه رأى منظراً كرهه
  .رأى هذا المنظر فكرهه ورجع، والمقصود أن اإلمام أحمد الحب ال حاجة للقيام والقعود

 يلتقطون ما  الحصادويحضرون بعد هم يعطون شيئاًد الحصاد علَّنالحاصل أن الفقراء كانوا يحضرون ع
: بعضهم يقول ]سورة األنعام) ١٤١([ }تُواْ حقَّه يوم حصاِدِهوآ{ : هنا-تبارك وتعالى- فقوله ،تساقط من الحب

لكن  ،يعطي شيئاً يوم الحصادعلى المرء أن  لم يذكر فيه حداً محدوداً ف-عز وجل-اهللا ف ،هذا حق ال تقدير فيه
م كمة أ هل هذه اآلية مح يعني؟هذا الذي يعطيه يوم الحصاد هو زكاة أو أن في المال حقاً سوى الزكاةهل 

سورة األنعام مكية هل هذه اآلية مدنية ؟ وباعتبار أن  هل هذا مما نزل قبل تقرير الحكم؟ أومنسوخةنها أ
ن هذه اآلية إ: نقولم  أ؟إن هذا مما نزل قبل فرض الحكم: عتبار أن الزكاة فرضت في المدينة وعليه فنقولبا

 مكية حيث كان فرض الزكاة ذه اآليةه نإ: أم نقول؟  مستثناة من بقية السورة التي نزلت في مكةأصالً مدنية
 ثم بعد ذلك ،تقديرحد وال دون شيئاً من هذا الحصاد  أوالً بهذه الطريقة بحيث يعطى من حضر من الفقراء

بآيات الزكاة وما جاء  هذه اآلية منسوخةوعلى هذا القول األخير تكون  ،فرضت وبينت األنصباء في المدينة
  . وأنصبائهايد األموال الزكويةرع من تحداعن الش

 الزكاة األقرب أن أصل و،النسخ ال يثبت باالحتمال  لكنذهب إليه طائفة من أهل العلم القول األخير هذا
خرج منه الزكاة من األموال في يالذي  ثم فرضت األنصباء وحددت وفصلت وبينت وما ،فرض في مكة

  .، واهللا تعالى أعلمالمدينة

 وفي بعض ،هذا غير الزكاة: بعض العلماء يقول ]سورة األنعام) ١٤١([ }اْ حقَّه يوم حصاِدِهوآتُو{ : وقوله
اإلخراج كان وهذا  ال يجب في المال سوى الزكاةعلى أنه الجمهور لكن " الزكاةفي المال حق سوى "اآلثار 

 ويحتج على ذلك ،ذه اآلية هي المقصودة بهالزكاةت ليس: -رحمه اهللا-ابن جرير يقول  و،في أول األمر
 فهو ال زال بحاجة في سنبله  ال يزال الحبفي يوم الحصاد؛ ألنخرج تُ أن جبمعلوم أن الزكاة ال ي: بقوله
  .تخرج منه الزكاةحتى عدة عمليات إلى 
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ه اآلية فهو هذ وأما ما في في المدينةت  كان في الزكاة-عز وجل-تفاصيل التي بينها اهللا  فالعلى كل حالو
ا من حضر من الفقراء شيئاً من يعطوأن يوم الحصاد  عليهم أنأي  ،به في مكة أمر -عز وجل- اهللا  منمرأ

  . واهللا تعالى أعلم، مما حصدوهديحدتغير 

يوم   شيئاً الفقراءيعطي فيه بل على المرء أن هذا حق ال تقدير أن  هذه اآلية محكمة باعتباروقد تكون
وِإذَا حضر الِْقسمةَ ُأولُواْ الْقُربى والْيتَامى والْمساِكين { :في المواريث -عز وجل-كما قال اهللا  الحصاد

نْهم مقُوهزسبق أن  للوجوب، وتللندب وليس لكنها ، محكمة هي:، وبعضهم يقول أيضاً]سورة النساء) ٨([ }فَار
 وهذا الذي اختاره أيضاً ابن جرير -عز وجل- نسخت بعد ذلك بالزكاة التي فصلها اهللاإنها :  يقولونالجمهور

ها فاصيلنت ت ثم بيمكةرض أصلها بإن الزكاة فُ: ب أن يقال في هذه اآليةفاألقروعلى كل حال ، -رحمه اهللا-
  .، واهللا تعالى أعلمالمدينةب

وآتُواْ {:  وروى ابن المبارك عن سعيد بن جبير،مثل الضغثيعطى : وري عن إبراهيم النخعي قالوروى الث
  . لعلف دابتهثكان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغ: قال ]سورة األنعام) ١٤١([ }حقَّه يوم حصاِدِه

 وكل ما قبضت عليه ،ةداب اللعلف كالحشيش وسوق الذرة ونحو ذلك  والضغثمن الحب القبضة  أنيعني
  .]سورة ص) ٤٤([ }ذْ ِبيِدك ِضغْثًاوخُ{ : كما قال تعالىضغث: قبضة ويقال له: بيدك يقال له

وا { ":ن" كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة ، اهللا سبحانه الذين يصرمون وال يتصدقونوقد ذممِإذْ َأقْس
ِبِحينصا منَّهِرمصلَي *تَثْنُونسلَا يو *وننَاِئم مهو كبن را طَاِئفٌ مهلَيفَطَافَ ع* حبِريِمفََأص١٧([ }تْ كَالص-

َأِن اغْدوا علَى حرِثكُم ِإن كُنتُم * فَتَنَادوا مصِبِحين{ كالليل المدلهم سوداء محترقة: أي ]سورة القلم) ٢٠
اِرِمينص *تَخَافَتُوني مهفَانطَلَقُوا و* ِكينسكُم ملَيع موا الْيخُلَنَّهدلَ* َأن لَّا يا عوغَدوٍد قَاِدِرينر٢١([ }ى ح -

قَاَل َأوسطُهم َألَم * بْل نَحن محرومون* فَلَما رَأوها قَالُوا ِإنَّا لَضالُّون{  وهمٍة وجلٍدقوٍة: أي ]سورة القلم) ٢٥
ونحبلَا تُسلَو َأقُل لَّكُم *نَا ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمينبر انحبفََأ* قَالُوا سونمتَلَاوٍض يعلَى بع مهضعَل با  *قْبقَالُوا ي
لَنَا ِإنَّا كُنَّا طَاِغينيو *وناِغبنَا ربا ِإنَّا ِإلَى رنْها مرِدلَنَا خَيبنَا َأن يبى رسِة * عالْآِخر ذَابلَعو ذَابالْع كَذَِلك
ونلَمعكَانُوا ي لَو رسورة القلم) ٣٣-٢٦([ }َأكْب[.  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٠(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 ]سورة األنعام) ١٤١([ }ه الَ يِحب الْمسِرِفينوالَ تُسِرفُواْ ِإنَّ{ :وقوله تعالى :-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 

  فتعطوا فوق المعروف معناه ال تسرفوا في اإلعطاء: قيل

ال :  نخالً له فقالجذَّ - وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-نزلت في ثابت بن قيس بن شماس : جريج  وقال ابن
والَ تُسِرفُواْ ِإنَّه الَ يِحب {:  فأنزل اهللا تعالى،ة فأطعم حتى أمسى وليست له ثمر،يأتيني اليوم أحد إال أطعمته

ِرِفينسرواه ابن جرير عنه[ ]سورة األنعام) ١٤١([ }الْم[.  

كُلُواْ ِمن ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدِه { : حيث قال تعالى من سياق اآلية-واهللا أعلم-لكن الظاهر 
 ال تسرفوا في األكل لما فيه من مضرة : أي،يكون عائداً على األكل نأ ]سورة األنعام) ١٤١([ }واْوالَ تُسِرفُ

صحيح البخاري  وفي ]سورة األعراف) ٣١([ اآلية }وكُلُواْ واشْربواْ والَ تُسِرفُواْ{ :قوله تعالىك ،العقل والبدن
  .واهللا أعلم، وهذا من هذا )١())كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف وال مخيلة(( تعليقاً

  : أما بعد،رسول اهللا الحمد هللا والصالة والسالم علىبسم اهللا الرحمن الرحيم، 

 يحتمل أن يكون المراد به ]سورة األنعام) ١٤١([ }والَ تُسِرفُواْ ِإنَّه الَ يِحب الْمسِرِفين{ :-تبارك وتعالى- فقوله
يعني  ]سورة األنعام) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدِه والَ تُسِرفُواْ{ :هللا؛ ألنه قالال تسرفوا في النفقة في سبيل ا

  .ألنه غير مقدر وال تسرفوا في هذا اإليتاء؛

 ،من رواية ابن جريج عنه؛ ألنها تصحال ف -عنهرضي اهللا -ها عن ثابت بن قيس  الرواية التي ذكرأماو
  .النزول ومثل هذا يكون من قبيل المرسلهي من رواية ابن جريج لسبب ف

  ؟ إسراف-تبارك وتعالى- هل في اإلنفاق في سبيل اهللا ويبقى النظر في مسألة
 نحو ما  ويستدلون على هذا ببعض األدلة،ليس فيه إسراف: من أهل العلم من يقولف ،هذه المسألة مختلف فيها

 عما أبقى -صلى اهللا عليه وسلم- سأله النبي لماف ، بجميع مالهتصدق -رضي اهللا عنه-ثبت أن أبا بكر 

  .الفعل  أقره على هذا-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف )٢(أبقيت لهم اهللا ورسوله:  قال؟ألهله

  . فأقر على ذلك جاء بشطر ماله-رضي اهللا عنه- وكذلك عمر

                                                
سنه األلباني في المشكاة وح) ١٨١ص  / ٢ج ) (٦٦٩٥(وأحمد ) ٧٩ص  / ٥ج ) (٢٥٥٩ (االختيال في الصدقة - أخرجه النسائي في كتاب الزكاة - 1

 ).٤٣٨١(برقم 

كتاب المناقب عن رسول اهللا والترمذي في ) ٥٤ص  / ٢ج ) (١٦٨٠ (الرجل يخرج من ماله باب الرخصة في –أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة  - 2
بـاب   -والدارمي في كتاب الزكاة     ) ٦١٤ص   / ٥ج  ) (٣٦٧٥ (-رضي اهللا عنهما كليهما   -في مناقب أبي بكر وعمر       باب   -صلى اهللا عليه وسلم   -

 ).٦٠٢١(وحسنه األلباني في المشكاة برقم ) ٤٨٠ص  / ١ج ) (١٦٦٠(الرجل يتصدق بجميع ما عنده 
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: - اهللا عنهرضي- كسعد -مرضي اهللا عنه- قال لبعض الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم-النبي إال أن 

حاديث قد وردت األ وعلى كل حال ،لهمم عن أن يتصدقوا أو أن يوصوا بما ونهاه)٣())الثلث والثلث كثير((
، وهناك نصوص الناس  يتكففونةيدعهم عالأن ترك عياله وأهله أغنياء خير من أن ب التي توصي اإلنسان

 أن يقال فيما -واهللا تعالى أعلم - األقرب فلك ولذ ،يفهم منها أن اإلنسان ال يتصدق بكل ماله وال بنصف ماله
 فمن كان بمنزلة أبي بكر وعمر ،ن هذا يتفاوت بتفاوت الناس ويختلف باختالفهمإ :يتعلق بالنفقة في سبيل اهللا

 وال يسأل أحداً شيئاً فال ، بحيث إذا أنفق ماله ال ينتظر من الناس شيئاً وال يتعلق قلبه بهم-امرضي اهللا عنه-
 ، ومن كان دون ذلك بحيث إذا أنفق تعلق قلبه بالخلق أو سألهم أو انتظر منهم عطاء،ن ينفق كل ماله أبأس

  .ال تنفق إال بالقدر الذي ال يلحق فيه من تعول شيء من اإلجحاف: فمثل هذا يقال له

ها ذهب فأعطا ومعه قطعة من -صلى اهللا عليه وسلم-الرجل الذي تعرض للنبي مما يدل على ذلك قصة و
 فأخذها فرماه بها ، ثم أعطاه الثالثة، فتعرض له فأعرض عنه، فأعرض عنه-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 المعنىهذا فهذا يوضح  )٤())أحدكم إلى ماله ال يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس يعمد(( :وقال

  .-رضي اهللا عنهما- لعمر واللم يقله ألبي بكر خاصة وأنه 

 من  في الموافقات-رحمه اهللا- من أحسن ما يقال في الجمع بين هذه النصوص ما ذكره الشاطبي ولذلك لعل
أحسن  و،ن النفقة في سبيل اهللا يدخلها اإلسرافإ: أحسن من قول من قالفهو  ،أن ذلك يختلف باختالف الناس

  .، واهللا أعلمتفصيلهذا اليقال فيه بل  ،نه ال يدخلها اإلسراف بإطالقإ:  أيضاً قال قول منمن

) ٢٦([ }والَ تُبذِّر تَبِذيرا{ : لما ذكر النفقات على الوالدين واألقارب في سورة اإلسراء قال-عز وجل-واهللا 

) ٢٩([ }اوالَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسور{ :قالو ]سورة اإلسراء

  تقعد منقطعاً ال تستطيع التصرف لعدمأي ]سورة اإلسراء) ٢٩([ }فَتَقْعد ملُوما محسورا{: ، فقوله]سورة اإلسراء

لم تبق لهم ؛ ألنك غيرهمنفسك ويلومك الناس من أصحاب الحقوق من األوالد و تلومكوجود المال عندك ف
  . من النفقةشيئاً

الحافظ ابن  ]سورة األنعام) ١٤١([ }حقَّه يوم حصاِدِه والَ تُسِرفُواْ ِإنَّه الَ يِحب الْمسِرِفينوآتُواْ { :وله تعالىوق
 منع اإلسراف في اإلنفاق في سبيل اهللا، وال على سبب النزول؛ ألن سبب ملها علىحيلم  -رحمه اهللا-كثير 

كما هو معلوم أن سبب النزول إذا ؛ ألنه م دخوالً قطعياً لكان دخوله في هذا العمولو صح؛ إذ ح يصالنزول لم
رحمه -ابن كثير  هنا حمله يصح لما لم لكن ،صح فإنه يدخل في العموم قطعاً وإخراجه باالجتهاد ممنوع

  .في األكل والشرب وما أشبه ذلكالنهي عن اإلسراف  على -اهللا

إنفاقه في معصية ف ،اق المال بغير وجه صحيح هو إنف-أو أحسن ما قيل فيه واهللا أعلم-واإلسراف ضابطه 
هو  -عز وجل-اهللا   فكل مال ينفق في معصية، إسراف سواء كان ذلك قليالً أو كثيراً-عز وجل-اهللا 

                                                
) ١٦٢٨ (الوصية بالثلث باب –ومسلم في كتاب الوصية ) ١٠٠٧ص  / ٣ج ) (٢٥٩٣ (باب الوصية بالثلث -أخرجه البخاري في كتاب الوصايا  - 3

 ).١٢٥٠ص  / ٣ج (

 وضعفه األلباني في ضعيف الجامع )٤٧٩ص  / ١ج ) (١٦٥٩( باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل - أخرجه الدارمي في كتاب الزكاة - 4
 ).٦٤٠٨(برقم 
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في األمور المباحة وإنما ينفق  -عز وجل- وأما الذي ينفق في غير معصية اهللا  أو كثر،إسراف وتبذير قّل
 وبالنسبة ، فقد تكون النفقة بالنسبة لفالن من التبذير،ختلف باختالف الناسفهذا ليس له ضابط محدد وإنما ي

 لكن ، بالنسبة إليهاًتبذيرهذا ليس  يملك الماليين ف لكنههذا قد يشتري الثوب بأربعمائةف ،لفالن ليست من التبذير
هذا تبذير ف ،عمائة بسبيشتري جواالً ثم  أو سبعمائةأو خمسمائة ريال  أربعمائة كلهدخله في الشهرالذي 

، تبذيرفهذا ليس من الفون بسبعمائة مثالً ي التلىشترثم ادخله في الشهر عشرة آالف  أما من كان ،بالنسبة له
ربعين ألف  بأاًقد يستأجر بيتف ،وقل مثل ذلك فيما يقتنيه اإلنسان من أثاث ومتاع وما يستأجره من المساكن

 بعشرين ألف ريال فهذا ليس اًويستأجر بيت ألف ريال أربعين دخله اًن إنسا لكن، تبذيرودخله أربعة آالف فهذا
 اًإنسان ، فلو أنىرفي الِقاألمر  وهكذا ، إال أن يكون ذلك خارجاً عن حاجة اإلنسان فيعتبر من التبذيراًتبذير

م يكن نفقة في محلها إن ل ههذ فعجالً كامالًأعني  -صلى اهللا عليه وسلم-ضع للضيف كما فعل إبراهيم و
  . وهكذا، من التبذير إذا كان ما ينتفع به فإن إضاعته لكن،ع بهذانتفَي مع كونه المقصود بها التفاخر والمباهاة

وأنشأ لكم من األنعام ما هو : أي ]سورة األنعام) ١٤٢([ }وِمن اَألنْعاِم حمولَةً وفَرشًا{ :-عز وجل-وقوله 
كما قال الصغار منها :  والفرش،ما يحمل عليه من اإلبل: ولة المراد بالحم: قيل،حمولة وما هو فرش

ما  }حمولَةً{ : في قوله-رضي اهللا تعالى عنه-الثوري عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن عبد اهللا 
صحيح اإلسناد ولم : رواه الحاكم وقال[الصغار من اإلبل  ]سورة األنعام) ١٤٢([ }وفَرشًا{ حمل عليه من اإلبل

]يخرجاه
)٥(.  

الحمولة من األنعام هي اإلبل، وأنها تحملكم وتحمل متاعكملة، والمعنى ي حام أعولة بمعنى فاعلةمولة فَالح، 
ل لكنها ليست من األنعام؛ ألن حِمهذه تَف ،ن الحمولة اإلبل والخيل والحمير والبغالإ: وال حاجة لقول من قال

ه فهذ -المعز والضان- بنوعيهوالغنم  اإلبل والبقر رها، وهيي ذكالتي سيأتعام األصناف الثمانية األنالمراد ب
  .هي األنعام

ألنها ليست من ؛  الحمير والبغال والخيلاال يدخل فيه ]سورة األنعام) ١٤٢([ }وِمن اَألنْعاِم حمولَةً{ :فقوله
  ؟ ال يحمل عليهاواإلبل ويبقى النظر في البقر هل يحمل عليها أهي  ف،األنعام

 وهذا هو ، فاألصل في البقر أنه ال يحمل عليها)٦(إني لم أخلق لهذا: حديث البقرة التي قالتف نحن نعر
جم أبقار تحتمل هذا  لكن يوجد في بعض بالد الع،أبقارهم ال تحتمل ذلك؛ ألن المعروف في بالد العرب

إن -لتي تحمل األمتعة ت األبقار ا فحيث وجد،ويحملون عليها األمتعة العظيمة وينقلونها من مسافات شاسعة
الحاصل أن هذا خالف األصل وإال فاألصل أن البقر ال و }حمولَةً{: دخل في قولهإنها تف -تطيقهكان ذلك مما 
  .لحمولة هي اإلبلا:  ولذلك يقاليحمل عليها

                                                
 ).٢٠٨ص  / ٩ج ) (٩٠٣٧(والطبراني في الكبير ) ٣٤٧ص  / ٢ج ) (٣٢٣٥(أخرجه الحاكم  - 5

رضي اهللا تعالى -فضائل الصحابة ومسلم في كتاب ) ٨١٨ص  / ٢ج ) (٢١٩٩ (اب استعمال البقر للحراثةب -أخرجه البخاري في كتاب المزارعة  - 6
 ).١٨٥٧ص  / ٤ج ) (٢٣٨٨ (-رضي اهللا عنه-من فضائل أبي بكر الصديق  باب -عنهم
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لتي ال ا لار اإلبغفبعضهم خصه بص ]سورة األنعام) ١٤٢([ }حمولَةً وفَرشًا{: المراد بالفرش في قولهيبقى و
 وذهب الكثيرون إلى -رحمه اهللا-هذا هو الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير حمل عليها، ويتحتمل أن 

  . أيضاً ليس صغار اإلبل فقط بل يدخل فيه الغنم يعني،أن الفرش هو ما يقابل الحمولة

 أنت حينما تشاهد اإلبل والغنم فلذلك و،باعتبار أنها قريبة من األرض لقوائمها عليها إما فرشوسبب إطالق ال

  .أن الغنم الصقة في األرض واإلبل طويلة القوائم مرتفعةكتشعر من بعيد 

فها وأشعارها ما ا تؤخذ من أصو حيث، هذا من المنافع التي تؤخذ منها أن يكون قيل لها فرش باعتبار أنإماو
ومها وألبانها ينتفعون بلحهم  ف، ذلكيفترش من ألوان الفرش التي ينامون عليها ويجلسون عليها أو نحو

  .وأصوافها وأشعارها وأوبارها

 شاة ال تحمل ، والفرش ما تأكلون وتحلبون،الحمولة ما تركبون: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقال

  . وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاًتأكلون لحمها

ال يركب فهو ؛ ألن معناه أن ما صغار اإلبل الفرش: قالأعني قول من  ،هذا القول يدخل فيه القول الذي قبله
د يقصد ق صغار اإلبل  الفرش بأنإال أن القائل ،صغار اإلبل ويدخل فيه الغنمه  فيدخل في،داخل في الفرش

   . واهللا تعالى أعلم، يكون من قبيل التفسير بالمثال أنيحتملف ،بذلك المثال ال الحصر

َأولَم يروا َأنَّا خَلَقْنَا { : اآلية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالىوهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه
اِلكُونا ملَه ما فَهامِدينَا َأنْعِملَتْ َأيا عِمم ملَه *ْأكُلُونا يِمنْهو مهكُوبا رفَِمنْه ما لَهذَلَّلْنَاهسورة ) ٧٢([ }و

 ِفي اَألنْعاِم لَِعبرةً نُّسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَّبنًا خَاِلصا سآِئغًا وِإن لَكُم{ :وقال تعالى ]يــس
ا { :إلى أن قال ]سورة النحل) ٦٦([} ِللشَّاِرِبيناِرهَأشْعا واِرهبَأوا واِفهوَأص ِمنا ِإلَى ِحيٍنوتَاعم٨٠([ }َأثَاثًا و (

  .]لنحلسورة ا

 فكلها خلقها اهللا ،واألنعام الثمار والزروع من: أي ]سورة األنعام) ١٤٢([ }كُلُواْ ِمما رزقَكُم اللّه{ :وقوله تعالى
  .وجعلها رزقاً لكم

وا  كما اتبعها المشركون الذين حرم، طريقه وأوامره:أي ]سورة األنعام) ١٤٢([ }والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن{
  . أي من الثمار والزروع افتراء على اهللا،ما رزقهم اهللا

}لَكُم {إن الشيطان أيها الناس لكم : أي ]سورة األنعام) ١٤٢([ }ِإنَّهِبينم ودن : أي ]سورة األنعام) ١٤٢([ }عبي
ا ِإنَّما يدعو ِحزبه ِليكُونُوا ِمن َأصحاِب ِإن الشَّيطَان لَكُم عدو فَاتَِّخذُوه عدو{ :ظاهر العداوة كما قال تعالى

يا بِني آدم الَ يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَان كَما َأخْرج َأبويكُم من الْجنَِّة ينِزع { :وقال تعالى ]سورة فاطر) ٦([ }السِعيِر
مهاسا ِلبمنْهاعاِتِهمءوا سمهِريسورة األعراف) ٢٧([ اآلية }ا ِلي[.  

 ]سورة الكهف) ٥٠([ }َأفَتَتَِّخذُونَه وذُريتَه َأوِلياء ِمن دوِني وهم لَكُم عدو ِبْئس ِللظَّاِلِمين بدلًا{: وقال تعالى

  .واآليات في هذا كثيرة في القرآن

 لالستحباب و للوجوب أ أمرهو: هل يقال ] سورة األنعام)١٤٢([ }كُلُواْ ِمما رزقَكُم اللّه{ :األمر في قوله تعالى
  ؟ألنه في سياق االمتنان؛ لإلباحة وأ
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 ولذلك ال تكاد تجد في القرآن الحث على األكل والشرب وما إلى ذلك من األمور التي يطلبها ،هو لإلباحة
لما يجد فيها من اللذة إال أن و ،اإلنسان بما طبع عليه وما جبل عليه الفتقاره إليها في بقائه في هذه الحياة

لصالة والزكاة وما أشبه ذلك مما كا ، يتردد األمر بها العبادات الشاقةبينما ،يذكر ذلك على سبيل االمتنان مثالً
  .يشق على اإلنسان

 ،وطْواحدة الخَة وهي وطْخُ ات جمعوطُخُال ]سورة األنعام) ١٤٢([ }والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن{ : تعالىقوله
 ، التي تكون بين القدمين في المشيهي المسافةفالخَطْوة  ،فرق بعضهم بين هذا وهذاف ،ةوطْطَوات جمع خَوالخَ
  .واحدة الخطى ةوخُطْالو

 يدرجه فيها حتى يسلك في سبيل الغواية شيئاً  بأنوات الشيطان أي طرائقه ومسالكه التي يزينها لإلنسانطُوخُ
قد ال تنكره نفسه ابتداء ثم بعد ذلك يبلغ به إلى أمور لم تخطر له على أمراً إلنسان يزين لطان  فالشي،فشيئاً

وسد الباب هو ، نسأل اهللا العافية ، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات،يلج فيها أو يقع فيهابال أنه 
 ،م مع النساء من باب الدعوة إلى اهللاقد يتوسع في الكال وإال فإن اإلنسان ، النجاةالطريق الذي يصل به إلى

  أو،يبحث لهن عن أزواجاً  وسيط بأن يكونأو التواصي على البر والتقوى أو التواصل في قضايا زواج مثالً

حتى ئاً فشيئاً مما يزينه له الشيطان شي، كل هذا  عبر منتديات الحوار والكالم وما أشبه هذابالمشاركات
فتح  بأن  لكن البداية كانت،لم يخطر في باله أنه يبلغ إلى هذا الحد مع أنه حشة وقد يقع في الفا،يمرض قلبه

به وصل حتى  ،باب التواصي على البر والتقوى باسم زينه له الشيطانف ، عنهعلى نفسه باباً كان في غنى
  . جسيمةإلى أمور

يبتلى ويدخل في أشياء يخالفه و يفتن ف،من تزيين الشيطان أن يدخل اإلنسان في أمور باسم الغيرة على الدينو
يصل إلى هذا سفي البداية أنه  مع أنه لم يخطر بباله قد تذهب بآخرتهمور  في أهيدخل حتى عليها أهل العلم

  .هللا المستعان نسأل اهللا العافية، فا،الحد

ريِن حرم َأِم اُألنثَييِن َأما اشْتَملَتْ علَيِه َأرحام ثَماِنيةَ َأزواٍج من الضْأِن اثْنَيِن وِمن الْمعِز اثْنَيِن قُْل آلذَّكَ{
اِدِقينص ُؤوِني ِبِعلٍْم ِإن كُنتُمِن نَبيا * اُألنثَيِن َأميَأِم اُألنثَي مرِن حيِن قُْل آلذَّكَرقَِر اثْنَيالْب ِمنِن وِل اثْنَياِإلب ِمنو

لَيلَتْ عِضلَّ اشْتَما ِليلَى اللِّه كَِذبى عِن افْتَرِمم َأظْلَم نذَا فَمِبه اللّه اكُمصاء ِإذْ ودشُه كُنتُم ِن َأمياُألنثَي امحِه َأر
الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّه ِر ِعلٍْم ِإنِبغَي سورة األنعام) ١٤٤-١٤٣([ }النَّاس[.  

 بحيرة وسائبة ، وجعلوها أجزاء وأنواعاً،هل العرب قبل اإلسالم فيما كانوا حرموا من األنعامهذا بيان لج
 فبين تعالى أنه أنشأ ،وغير ذلك من األنواع التي ابتدعوها في األنعام والزروع والثمار ووصيلة وحاماً

اف األنعام إلى غنم  ثم بين أصن، وأنه أنشأ من األنعام حمولة وفرشاً،جنات معروشات وغير معروشات
  .وهو بياض وهو الضأن

 أنشأ ثمانية  أو كلوا ثمانية أزواج: هكذايحتمل أن يكون النصب بفعل مقدر محذوف }ثَماِنيةَ َأزواٍج{: قوله
كُلُواْ { :ويحتمل أن يكون المراد كلوا ثمانية أزواج باعتبار أنه عائد إلى قوله، خلق ثمانية أزواجأو  ،أزواج
ِمن ثَمرألن ؛ فيه بعد -}كُلُواْ{:  أن يكون عائداً إلى قولهأي-هذا الثاني  ولكن ]سورة األنعام) ١٤١([ }ِرِه ِإذَا َأثْم

وِمن اَألنْعاِم حمولَةً { :ثم قال ]سورة األنعام) ١٤١([ }كُلُواْ ِمن ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر{ : حيث قالالكالم هناك في الثمر
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 ام حمولة وفرشاًومن األنعأي  ]سورة األنعام) ١٤٢([ }ِمما رزقَكُم اللّه والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِنوفَرشًا كُلُواْ 

ثمانية  ووالذي رزقهم اهللا ه ]سورة األنعام) ١٤٢([ }كُلُواْ ِمما رزقَكُم اللّه{ : قوله يعني يكون،كلوا ثمانية أزواج
  .أزواج

يعني ومن األنعام ثمانية  ]سورة األنعام) ١٤٢([ }حمولَةً وفَرشًا{ : بدالً من قوله}ثَماِنيةَ{ : قولهويحتمل أن يكون
  . ال يخرج منها الحمولة والفرش وهذه الثمانية،أزواج

ثمانية  و هالذي رزقهم اهللاو ]سورة األنعام) ١٤٢([ }ِمما رزقَكُم اللّه{ :في قوله" ما "ويمكن أن يكون بدالً من
  .، واهللا أعلمأزواج

الذكر  فتطلقه على ،هذا زوج:  تقول،الزوج يطلق على الذكر واألنثىفاألفراد؛ المقصود باألزواج هنا و
هنا ف ، وهذه زوج فالن،ةهذا زوج فالن:  ولهذا يقال،بلهزوج باعتبار ما يقا  ويقال للواحد منهما،معاً واألنثى

الذكر ؛ أي أن باعتبار المجموع تعتبر أربعةأنها يعني  }ثَماِنيةَ َأزواٍج{ :، فقولهأطلق على األفراد لفظ زوج
  . وباعتبار األفراد تعتبر ثمانية،واألنثى زوج

  .جمع ضائن وهو الضأن معروف ]سورة األنعام) ١٤٣([ } اثْنَيِنمن الضْأِن{: يقول تعالى

 وهي لغة )المعز( هكذا وابن كثير وأهل البصرة بفتح العينقرأه كثيرون كابن عامر  }وِمن الْمعِز{ :وقوله
  . والمعنى واحد،فيه

 وإلى إبل ذكورها ، وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه،ثم بين أصناف األنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن
  . وبقر كذلك،وإناثها

ة لبني آدم أكالً وركوباً وحمولة  بل كلها مخلوق،وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك وال شيئاً من أوالدها
  .]سورة الزمر) ٦( [اآلية }وَأنزَل لَكُم من الَْأنْعاِم ثَماِنيةَ َأزواٍج{ : كما قال،وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع

ما ِفي بطُوِن { : قولهمرد عليهم في ]سورة األنعام) ١٤٣([ }َأما اشْتَملَتْ علَيِه َأرحام اُألنثَييِن{ :وقوله تعالى
  .]سورة األنعام) ١٣٩([اآلية  }هِذِه اَألنْعاِم خَاِلصةٌ لِّذُكُوِرنَا ومحرم علَى َأزواِجنَا

يعني ال يخلو الحال من أن  ]سورة األنعام) ١٤٣([ }قُْل آلذَّكَريِن حرم َأِم اُألنثَييِن{ :قال لهم ف،سألهم هذا السؤال
 في ،الواقع أنكم تنتفعون بها ف-يحرم عليهم كل ذكرأي -هو الذكور مطلقاً ا حرمتموه على أنفسكم ميكون 

المحرم  وإما أن يكون ،لم تمتنعوا من االنتفاع بها إذن أنتم ،أوجه مختلفة من األكل واألشعار واألصواف
  .،أشبه ذلك وما  شراباً كل أنثى والواقع أنكم تنتفعون بها أكالً وبألبانهايعليكم ه

في  ما سواء كان ف]سورة األنعام) ١٤٣([ }َأما اشْتَملَتْ علَيِه َأرحام اُألنثَييِن{ : فقال تعالىفي بطونهاوبقي ما 
 لم يحرم -عز وجل- فاهللا ،الواقع أن ما يخرج من بطونها لم تمتنعوا من االنتفاع به أنثى فو أ ذكراًبطونها

 وإنما هو ،ال تقومون على أصل وقاعدة صحيحة تم متناقضون غاية التناقضلك فأن ومع ذذلكعليكم شيئاً من 
به من سلطان-عز وجل-ص ما أنزل اهللا إفك وافتراء وتخر .  

 ]ورة األنعامس) ١٤٣([ }َأما اشْتَملَتْ علَيِه َأرحام اُألنثَييِن قُْل آلذَّكَريِن حرم َأِم اُألنثَييِن{ : في قولههذا وجه الرد

  . إناثاًو كانت أراًوما اشتملت عليه البطون ذكذكورها وال من إناثها وال مأنتم في الواقع لم تمتنعوا من ويعني 
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اخبروني عن يقين كيف حرم اهللا : أي ]سورة األنعام) ١٤٣([ }وِني ِبِعلٍْم ِإن كُنتُم صاِدِقينبُئنَ{ :وقوله تعالى
  .؟ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلكعليكم ما زعمتم تحريمه من

ثَماِنيةَ َأزواٍج من الضْأِن اثْنَيِن وِمن الْمعِز { :قوله: -عنهمارضي اهللا تعالى -وقال العوفي عن ابن عباس 
  .فهذه أربعة أزواج ]سورة األنعام) ١٤٣([ }اثْنَيِن

}ِنقُْل آلذَّكَريَأِم اُألنثَي مرِن ح{ ،لم أحرم شيئاً من ذلك :يقول ]سورة األنعام) ١٤٣([ }يامحِه َأرلَيلَتْ عا اشْتَمَأم 

 تحرمون بعضاً وتحلون  فلم،يعني هل يشتمل الرحم إال على ذكر أو أنثى ]سورة األنعام) ١٤٣([ }اُألنثَييِن
  .كله حالل: يقول تعالى ]سورة األنعام) ١٤٣([ }كُنتُم صاِدِقينوِني ِبِعلٍْم ِإن ُئنَب{ ؟بعضاً

 ابتدعوه وافتروه ماتهكم بهم في ]سورة األنعام) ١٤٤([ }َأم كُنتُم شُهداء ِإذْ وصاكُم اللّه ِبهذَا{ :وقوله تعالى
  .على اهللا من تحريم ما حرموه من ذلك

  .م الذكرينيعني حر" محر"ـب منصوب }آلذَّكَريِن{:  قوله أنيالحظ }ِم اُألنثَييِنقُْل آلذَّكَريِن حرم َأ{ :في قوله

هي بمعنى بل و يسمونها المنقطعةهنا  "أم" ]سورة األنعام) ١٤٤([ }َأم كُنتُم شُهداء ِإذْ وصاكُم اللّه ِبهذَا{ :وقوله
؟ أي كيف عرفتم أن بل أكنتم شهداء إذ وصاكم اهللا بهذا ، والمعنىالهمزة؛ ألن االستفهام هنا لإلنكارمعها و

 أو حينما عهد إليكم بذلك فأنتم على بينة من األمر -عز وجل- حينما خلقها اهللا هل كنتم حضوراًهذا حرام؟ 
  ؟تستطيعون الوقوف عندها

 ،ال أحد أظلم منهم: أي ]سورة األنعام) ١٤٤([ }ِعلٍْمفَمن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا ِليِضلَّ النَّاس ِبغَيِر {
}الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّه وأول من دخل في هذه اآلية عمرو بن لحي بن  ]سورة األنعام) ١٤٤([ }ِإن

ك  كما ثبت ذليب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحام وأول من سي، ألنه أول من غير دين األنبياء؛قمعة
  .)٧(في الصحيح

} ِخنِزيٍر فَِإنَّه ملَح ا َأوفُوحسا ممد تَةً َأويم كُونِإالَّ َأن ي همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحم ِإلَي ِحيا ُأوِفي م قُل الَّ َأِجد
اٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللِّه ِبِه فَمقًا ُأِهلَّ ِلغَيِفس َأو سِرجِحيمر غَفُور كبر اٍد فَِإنسورة األنعام) ١٤٥([ }الَ ع[.  

م هقل يا محمد لهؤالء الذين حرموا ما رزق: -صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً 
آكل : أي ]سورة األنعام) ١٤٥([ }هالَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعم{: اهللا افتراء على اهللا

 فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا ، معناه ال أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه،يأكله
  .في سورة المائدة وفي األحاديث الواردة رافعاً لمفهوم هذه اآلية

مفهوم و ،ا مراراً في باب مفهوم المخالفةهذا الحصر هو أقوى صيغ الحصر كما ذكرن }الَّ َأِجد ِفي ما{ :يقول
 ، فأقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر بالنفي واالستثناء،المخالفة أنواع وأنواعه متفاوتة من حيث القوة

                                                
     ))النار كان أول من سيب الـسوائب رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في    ((: -صلى اهللا عليه وسلم   –الثابت في صحيح البخاري قوله       - 7

      النـار فرأيـت فيهـا   عرضت علي(( )٦٤٧ ص  /٤ج (وفي مستدرك الحاكم ) ١٢٩٧ص  / ٣ج ) (٣٣٣٣ ( قصة خزاعة باب– كتاب المناقب    -

 وأشبه من -عليه السالم-عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو عمرو و هو يجر قصبه في النار و هو أول من سيب السوائب و غير عهد إبراهيم                         
ص  / ٢ج ( وزاد في مسند البـزار    )) إنك مسلم و إنه كافر     ؛ال((:  يضرني شبهه؟ قال   ،يا رسول اهللا  : فقال أكثم :  قال ))رأيت به أكثم بن أبي الجون     

 حسن فهو شاهد قوي وإسناده: "باني وقال األل))إنه كان أول من غير دين إسماعيل فسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الواصلة وحمى الحامي((): ٤٧٩
 ).٢٤٢ص  / ٤ج ) (١٦٧٧(انظر السلسلة الصحيحة " لحديث الترجمة
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مفهوم الصفة ومفهوم الشرط إلى أن تصل إلى مفهوم اللقب وهو بعد ذلك أتي يثم " إنما"ـثم يليه الحصر ب
ال إله إال -ذي وردت فيه كلمة التوحيد الحاصل أن هذا أقوى صيغ المفهوم وهو ال و،أضعفها وليس بحجة

قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دما مسفُوحا َأو لَحم { :قولهف -اهللا
هذه األنواع هي المحرمة على أن  يدل ]سورة األنعام) ١٤٥([} ا ُأِهلَّ ِلغَيِر اللِّه ِبِهو ِفسقًِخنِزيٍر فَِإنَّه ِرجس َأ

 الحصر كان في إن هذا: من أهل العلم يقولوناً كثير ولذلك فإن ،مكية وهي سورة األنعام في بطريق الحصر
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم { :لى حيث قال تعا،مائدةفي سورة ال التحريمات األخرى  ثم جاءت،أول األمر

 تُما ذَكَّيِإالَّ م عبا َأكََل السمةُ والنَِّطيحةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ ووالْمنْخَِنقَةُ والْمِر اللِّه ِبِه وا ُأِهلَّ ِلغَيمالِْخنِْزيِر و ملَحو
  .الحمر األهلية في عام خيبر حريموجاء ت ]سورة المائدة) ٣([ }وما ذُِبح علَى النُّصِب

ن السباع عن كل ذي ناب م -صلى اهللا عليه وسلم-نهى رسول اهللا : "-رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس و
  .)٨("روعن كل ذي مخلب من الطي

يحرم سوى ال : على كل حال من أهل العلم من الصحابة وبعض من جاء بعدهم وقفوا عند هذه اآلية وقالواو
وتوسع بعض الفقهاء في هذا جداً حتى أباحوا أكل األسد !  ذلك فحاللاهذه المذكورات في اآلية فقط وما عد

فلينظر  هذه المسألة  بحث ومن أراد التوسع في،والفيل وأنواع الوحوش والحشرات والحيات وما أشبه ذلك
 أقوال  وذكرمن الحشرات وغيرها طعومات ذكر أشياء كثيرة جداً في الم حيثفي مثل كتاب أضواء البيان

 أن هذه اآلية كانت في أول ما نزل ثم بعد ذلك حرمت أشياء -واهللا تعالى أعلم-واألقرب ، فيها أهل العلم
المذكورات ضمن  فكل ما ورد عن الشارع تحريمه فإنه داخل في جملة المحرمات ولو لم يكن داخالً ،أخرى

  .في هذه اآلية

مع إن هذا جاء على سبيل الرد :  من وجه هذه اآلية توجيهاً آخر وقال-رحمه اهللا-لشافعي ومن أهل العلم كا
 عليهم  فرد،مما حرمه اهللاأشياء  وأحلوا -عز وجل- فالمشركون حرموا أشياء مما أباحه اهللا ،المبالغة فيه

ل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي قُ{ - على سبيل المبالغةيعني- الحالل ما حرمتم والحرام ما أحللتم: كأنه يقولو
أي  ]سورة األنعام) ١٤٥([اآلية  }..محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دما مسفُوحا َأو لَحم ِخنِزيٍر

 وليس  كان في أول األمرهذا: عامة أهل العلم يقولون لكن ،هذا توجيه اإلمام الشافعي، فوما سوى ذلك فحالل
  .واهللا أعلمالمشركين، افتراء لى ذلك هو الرد على الحامل ع

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول ((: حديثيشبه الحصر في هذه اآلية الحصر في و
 تشريع ورد وذلك أنه )٩()) والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس،يالثيب الزان: اهللا إال بإحدى ثالث

                                                
 / ٣ج ) (١٩٣٤(ر باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطي - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانأخرجه مسلم في  - 8

 ).١٥٣٤ص 

 ).١٣٠٢ص  / ٣ج ) (١٦٧٦ (ما يباح به دم المسلم باب -مة والمحاربين والقصاص والدياتكتاب القساأخرجه مسلم في  - 9
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من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ((: -عليه الصالة والسالم–قوله  ك،لغير هؤالء القتل
  .)١٠())والمفعول به

مما ورد فيه غير ذلك و )١١())حد الساحر ضربة بالسيف(( : أنه قال-عليه الصالة والسالم– صح عنه كذلكو
  .، واهللا أعلمفي الحديث ما ذكر أنه يقتل غير

 فأما اللحم خالطه الدم ،م من الدماء ما كان مسفوحاًحر :وقال قتادة ]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأو دما مسفُوحا{
  .فال بأس به

ما ذبحتم بأيديكم حالل وما قتل :  أنهم كانوا يقولوني احتجوا بهاتوالشبهة ال كانوا يأكلون الميتات في الجاهلية
وِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى َأوِليآِئِهم { :-عز وجل-لهذا قال اهللا و ،حرامإنه : شريفة تقولوناهللا بيده ال

شِْركُونلَم ِإنَّكُم موهتُمَأطَع ِإنو اِدلُوكُمجسورة األنعام) ١٢١([ }ِلي[.  

الذي يخرج من أوداج الذبيحة  أي ]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأو دما مسفُوحا{ : في قولهلمقصود بالدم المسفوحاو
وهذا  ،ال يجوز شربه وال أكله نجسدم هذا و ،كانوا يتلقونه بإناء ثم يطبخونه ويأكلونهالدم هذا ف ،عند الذبح

 ،حم أو باقياً في العروق فإن هذا ال إشكال فيهللدم الذي يكون عالقاً بالالدم المسفوح يختلف حكمه عن حكم ا
صلى -ألنه مستثنى بقول النبي أكله بال إشكال؛ الكبد والطحال فإن هذا يجوز كضاً ما أصله الدموية وكذلك أي

  .)١٢())أحلت لنا ميتتان ودمان(( :-اهللا عليه وسلم

رضي اهللا تعالى -قلت لجابر بن عبد اهللا :  الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قالوقال
  ..-عنهما

      قلت:  لكن قال، عن عمرو بن دينارفي البخاري والرواية بهذا السياق"  بن عبد اهللاقلت لجابر: "يقول

 -مارضي اهللا عنه-عن جابر بن عبد اهللا  في صحيح البخاري  وأصل الحديث أيضاً جاء)١٣("جابر بن زيدل

  .واهللا أعلم )١٤( تحريم الحمر األهلية عام خيبر سياقفيجاءت  وإنما  بهذا السياقت ليسلكن

 نهى -صلى اهللا عليه وسلم-إنهم يزعمون أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-قلت لجابر بن زيد : قال
صلى اهللا عليه -قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول اهللا : عن لحوم الحمر األهلية زمن خبير فقال

  .-وسلم

                                                
صلى -الحدود عن رسول اهللا والترمذي في كتاب ) ٢٦٩ص  / ٤ج ) (٤٤٦٤ (ل قوم لوطل عمباب فيمن عِم -أخرجه أبو داود في كتاب الحدود  - 10

وصححه األلباني ) ٨٥٦ص  / ٢ج ) (٢٥٦١(ل قوم لوط ل عمباب من عِم -اب الحدود وابن ماجه في كت) ٥٧ص  / ٤ج ) (١٤٥٦ (-اهللا عليه وسلم
 ).٢٤٢٢(في صحيح الترغيب والترهيب يرقم 

وضعفه األلباني ) ٦٠ص  / ٤ج ) (١٤٦٠ (ما جاء في حد الساحر باب -صلى اهللا عليه وسلم- كتاب الحدود عن رسول اهللاأخرجه الترمذي في  - 11
عيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث وإسماعيل بن ا وإسم، من هذا الوجهال نعرفه إال مرفوعاً: "وأما الترمذي فقال) ٢٦٩٩ (في ضعيف الجامع برقم

 والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب ،والصحيح عن جندب موقوف، ويروي عن الحسن أيضاً، هو ثقة: مسلم العبدي البصري قال وكيع
فإذا عمل ، إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر         : وقال الشافعي ،  وغيرهم وهو قول مالك بن أنس      -ه وسلم صلى اهللا علي  -النبي  
  .صحيح غريب، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم"  دون الكفر فلم نر عليه قتالًعمالً

 ).١١١٨(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ١١٠٢ص  / ٢ج ) (٣٣١٤(باب الكبد والطحال  -أخرجه ابن ماجه في كتاب األطعمة  - 12

  ).٢١٠٣ص  / ٥ج ) (٥٢٠٩ (باب لحوم الحمر اإلنسية - صحيح البخاري في كتاب الذبائح والصيد - 13

"  األهلية ورخص في الخيليوم خيبر عن لحوم الحمر -سلموصلى اهللا عليه -نهى رسول اهللا  ": بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالعن جابر: " ونصه- 14

 ).١٥٤٤ص  / ٤ج ) (٣٩٨٢( باب غزوة خيبر –صحيح البخاري في كتاب المغازي 
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  هناهي ف،بمنزلة قالتذكر  وأحياناً ، مرتبتهتارة تذكر ويراد بها التوهين أو تكذيب الخبر بحسب" زعم"لفظة 

  .-مرضي اهللا عنه-لصحابة  اهمهنا يزعمون ؛ ألن الذين بمنزلة قال

  .برح أبى ذلك الولكن -صلى اهللا عليه وسلم-قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول اهللا : فقال

  .-صلى اهللا عليه وسلم- الغفاري عن رسول اهللا  هوالحكم بن عمرو

 وقد -رضي اهللا عنهما– ابن عباس يعني "أبى ذلك البحر" هذا خطأ والصواب "برح أبى ذلك الولكن: "وقوله
  .لتبحره في العلم؛ البحر: ل لهيق

ولكنا { :وقرأ -مارضي اهللا تعالى عنه- يعني ابن عباس ، أبى ذلك البحرمرحم ِإلَي ِحيا ُأوِفي م قُل الَّ َأِجد
  .)١٥( وكذا رواه البخاري وأخرجه أبو داود]سورة األنعام) ١٤٥([ اآلية }اِعٍم يطْعمهعلَى طَ

كان أهل : قال -عنهمارضي اهللا تعالى -والحاكم في مستدركه عن ابن عباس  وروى أبو بكر بن مردويه
 فما ،م حرامهله وحر حاله وأنزل كتابه وأحلَّفبعث اهللا نبي ،يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً الجاهلية

قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي {:  وقرأ هذه اآلية، وما سكت عنه فهو عفو،م فهو حرام فهو حالل وما حرأحلَّ
همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحوهذا لفظ ابن مردويه ورواه أبو داود وقال الحاكم ]سورة األنعام) ١٤٥([ اآلية }م :

  . صحيح اإلسناد ولم يخرجاههذا حديث

والموقوذة ا أهل لغير اهللا به والمنخنقة الميتة والدم ولحم الخنزير وم- في اآليات إذا استثنينا المذكورات
 يبقى النظر في  فإنه وكل ذي مخلب من الطيركل ذي ناب من السباعمعها و -الخ..والمتردية والنطيحة 

 على قول تهاحل تذكييال  ماء اختلفوا في حكم أكل الضفدع ولذلكالعل ونحوها، فالحشرات كأخرىأشياء حكم 

  .)١٦(من منع من أكلها، وال يحل قتلها؛ ألنه نُهي عن ذلك

ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم { :باعتبار أن اهللا قال أكل السحالي والحشرات األخرى من أهل العلم من يمنع منو
  .من األمور المستخبثةذه هو ]سورة األعراف) ١٥٧([ }علَيِهم الْخَبآِئثَ

فما استخبثه العرب الذين نزل  أسلم الناس ذوقاً هم العرب:  وقد قال العلماءضابط االستخباثفي يبقى النظر ف
 ]عرافسورة األ) ١٥٧([ }يحرم علَيِهم الْخَبآِئثَو{ : تعالى لعموم قوله؛بطبعهم فهو خبيث ال يؤكل عليهم القرآن

نأكل : ي سئل ماذا تأكلون في الصحراء؟ قالذ ينضبط أيضاً؛ ألن األعرابي الال وهذا ،فهذه من المستخبثات
قد يكون و عن شيء مثل هؤالء ما يتنزهونف،  أم حبين العافيةلتهنأ:  وقال،ما هب ودب ودرج إال أم حبين

على كل  و،كانوا يستقذرونها أو يستخبثونهاال يعني هذا أنهم ما  في حملهم على هذا شدة الفقر والحاجةذال
 ، وكذلك األشياء الضارة،واهللا تعالى أعلمالحشرات،  ك،حال األشياء المستخبثة عرفاً ليس لإلنسان أن يأكلها

 ؛ لقوله ال يجوز أكله -الضرر غالب فيهباعتبار أن - فما ثبت ضرره ،لعموم األدلة الواردة في هذا المعنى

                                                
أكل ي باب ف-وأبو داود في كتاب األطعمة ) ٢١٠٣ص  / ٥ج ) (٥٢٠٩ (باب لحوم الحمر اإلنسية -أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  - 15

 ).٤٢٠ص  / ٣ج ) (٣٨١٠ (لحوم الحمر األهلية

" ا عن قتله-صلى اهللا عليه وسلم- ي دواء فنهاه النبي عن ضفدع يجعلها ف-صلى اهللا عليه وسلم- ي سأل النبعن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً" - 16

 ).٦٩٧١(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٥٤٠ص  / ٤ج ) (٥٢٧١ ( قتل الضفدعي باب ف-أخرجه أبو داود في كتاب األدب 
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ما -ذلك مما لم يرد فيه دليل ا ما عد و، أكلهاجوزال ي فهذه ))ال ضرر وال ضرار((: -لمصلى اهللا عليه وس–
  . أكلها فإنه يجوز-لم يكن من ذوات المخالب وال ذوات األنياب

غلب عليه لم ي كل ما لم يكن من ذوات األنياب وال المخالب وال من األشياء المستخبثة أو والخالصة أن
إال ما ثبت  أما الحيوانات البحرية فاألصل أنها تؤكل جميعاً الحي منها والميت و،الضرر فإنه يجوز أكله

واهللا  ، ذلك الجواز كلاألصل في لكن كلب البحرمثل األشياء ، وإن كان العلماء قد اختلفوا في بعض ضرره
  .أعلم

يا  : فقالتماتت شاة لسودة بنت زمعة:  قال-عنهمارضي اهللا تعالى -وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس 
  .)١٧())فلوال أخذتم مسكها((:  قال-تعني الشاة-رسول اهللا ماتت فالنة 

دلدل وهذه  فهذه ، بأسماء معينةكانوا يسمون الدوابوذلك أنهم  "يا رسول اهللا ماتت فالنة :فقالت: "قوله
  .لها اسم معينوكان اتت  مه فهذه إحدى الشيا،كذاالقصواء وه

: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا ؟ نأخذ مسك شاة قد ماتت :قالت) )فلوال أخذتم مسكها((: قال

قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دما مسفُوحا َأو { :هللاإنما قال ا((
خت مسكها فدبغته لفأرسلت فس )) إن تدبغوه تنتفعوا به،نكم ال تطعمونهوإ ]سورة األنعام) ١٤٥([ }لَحم ِخنِزيٍر

  .)١٨( ورواه البخاري والنسائي نحوه،فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

 ، هنالحم وهو ال؛ ألنه هو المحدث عنهاألصل أن الضمير يرجع إلى المضاف } }َأو لَحم ِخنِزيٍر{: في قوله
؛ ألن ى هذاال حاجة إل لكن من أجل أن يدخل فيه الشحم  إليهيرجع إلى المضافإنه : وقد تكلف بعضهم فقال

 في اآلية لحم الخنزير يدخلوبناء على هذا  ،اللحم إذا أطلق في لغة العرب فإنه يدخل فيه األحمر واألبيض
لحمه ما يلحق بكذا و ،ال يجوز االنتفاع بدهون الخنزير وال جميع المشتقات التي تستخرج منهوشحمه ف

  . ذلككاألمعاء وما أشبه

يحتمل أن يرجع إلى المذكورات السابقة  فمفرداً عاد الضمير ]سورة األنعام) ١٤٥([ }فَِإنَّه ِرجس{ :وفي قوله
 ،تمالهذا اح ]سورة األنعام) ١٤٥([ }ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دما مسفُوحا َأو لَحم ِخنِزيٍر فَِإنَّه ِرجس{ كلها

 ،األصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور؛ ألن ألخيرالمذكور ا أنه يرجع إلى -واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
 التعليل يحتاج هذاو ،يدل على التعليل" إن"مع ذكر الفاء إن ثم اً، مفرد إضافة إلى كونه مذكروألن الضمير 

 ،ون به وربما قدموه على سائر اللحوم كما هو مشاهديأكلون الخنزير يلتذالذين في الخنزير؛ ألن إلى بيانه 
  ولذلك، من أطايب الطعام حتى عند الذين يأكلونهات أنها ليس على الجميعوأما الميتة والدم المسفوح فال يخفى

  .أن الضمير هنا يرجع إلى لحم الخنزير من هذه األوجه التي ذكرتها آنفاً -رحمه اهللا–  ابن القيمرجح

 }لَحم ِخنِزيٍر{ : قولهوفة علىمعط }ِفسقًا{  لكن،حرف عطف" أو "]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأو ِفسقًا{: يقول تعالى

إال أن يكون  قل ال أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه: ى اآليةن، فيكون مع}ِرجس{وليس على
حرمتْ { : تعالى كقوله محرماتأربع أنها ، أيخنزير أو فسقاً أهل لغير اهللا به ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم

                                                
 .يأتي تخريجه عند تمامهس - 17

 .وصححه شعيب األرنؤوط في مسند أحمد) ٢٨٨ص  / ١١ج ) (١١٧٩٢(والطبراني في الكبير ) ٣٢٧ص  / ١ج ) (٣٠٢٧(أخرجه أحمد  - 18
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 وسماه ،تماماً فتلك اآلية بمعنى هذه ]سورة المائدة) ٣([ }علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الِْخنِْزيِر وما ُأِهلَّ ِلغَيِر اللِّه ِبِه
 سوى اتمعبودذلك من الإلى ر وما والقبوألصنام  من ا-عز وجل-فسقاً لتوغله في الفسق؛ ألنه ذبح لغير اهللا 

  . واهللا أعلم-تبارك وتعالى-اهللا 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢١(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

: أي ]سورة األنعام) ١٤٥([ } باٍغ والَ عاٍدفَمِن اضطُر غَير{ :وقوله تعالى :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

فَِإن ربك { فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم اهللا في هذه اآلية الكريمة وهو غير متلبس ببغي وال عدوان
ِحيمر وقد تقدم تفسير هذه اآلية في سورة البقرة بما ، غفور له رحيم به:  أي]سورة األنعام) ١٤٥([ }غَفُور

  .ايةفيه كف

الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات  والغرض من سياق هذه اآلية الكريمة
 فأمر رسوله أن يخبرهم ،من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك على أنفسهم بآرائهم الفاسدة

 في هذه اآلية من الميتة والدم المسفوح م ما ذكر وإنما حر،أنه ال يجد فيما أوحاه اهللا إليه أن ذلك محرم
 فكيف تزعمون ، مسكوت عنه ذلك فلم يحرم وإنما هو عفوا وما عد،ل لغير اهللا بههولحم الخنزير وما ُأ

  ؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه اهللا؟أنتم أنه حرام

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

   سبق الكالم على هذا كما ذكر الحافظ ابن كثير ]سورة األنعام) ١٤٥([ }فَمِن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد{ :فقوله

ن من أشرف على الهلكة فإنه يجوز له أن يأكل من إبه بحيث ذكره هنا من باب التذكير  لكن ،-رحمه اهللا-
  .هل لغير اهللا بههذه المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أ

 فابن جرير ،سبق كالم أهل العلم على معنى الباغي والعادي ]سورة األنعام) ١٤٥([ }غَير باٍغ والَ عاٍد{: وقوله
 والعادي هو الذي ،أنه يأكل من الميتة من غير اضطرار ويجد مندوحة عنهاب يفسر الباغي -رحمه اهللا-

أهل العلم اختلفوا في القدر الذي و من المقدار الذي يحتاج إليه؛  يعني اضطر ولكنه يأكل أكثر،يتجاوز الحد
؟ وهل له  إذا حلت له الميتة هل له أن يأكل حتى يشبع، بمعنىوهل يتزود منها أو ال يتزود يأكله من الميتة

  أن يتزود منها أو ال؟

الذي يكون سفره يضاً  أبعض أهل العلم هنا، وقد ذكر الحاصل أن هذا مما يدخل في معنى الباغي والعادي
   ال؟و هل يجوز له أن يأكل من الميتات أ،محرماً

وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأِو {
وحرمنا : يقول تعالى، ]سورة األنعام) ١٤٦([ }عظٍْم ذَِلك جزينَاهم ِببغِْيِهم ِوِإنَّا لَصاِدقُونالْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ ِب

  .وز والبطعلى اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير كاإلبل والنعام واأل

وهي كل ما لم يكن  ذوات األظفار، يعني حرمت عليهم }وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر{ :يقول تعالى
رحمه -اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري الذي ذا هو المشهور عند أهل العلم و، وهمشقوق األصابع
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وفسره بعضهم  ، يحرم عليهم ذلك كل،البط والنعام واإلبل وما شابه ذلك وما لم يكن مشقوق األصابع ك،-اهللا
  . أعلم، واهللاعدلكن فيه ب بأوسع من هذا

ب ريعني الثَّ: قال السدي ]سورة األنعام) ١٤٦([ }وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما{ :وقوله تعالى
  .وشحم الكليتين

  .الكرش واألمعاء األبيض الذي يكون في داخل البطن على هو الشحم الرقيق -بإسكان الراء- ربالثَّ

  . فنحن نحرمهإنه حرمه إسرائيل : ت اليهود تقول وكان،ليتينيعني الثرب وشحم الك

مما وليس مما اختلط بعظم  ألنه ليس مما حملت ظهورها ؛قال ذلك؟ "يعني الثرب وشحم الكليتين": قاللماذا 
الشحم  وكذلك ،على الفخذ مثالً أو الظهر أو الرقبة هذا يكون مما اختلط بعظم يكون يذ فالشحم ال،أبيح لهم

 إنما الذي يحرم ما لم يختلط ، عليهمهذا ال يحرملذلك  ف، هذا اختلط بعظم وهو العصعصاإللية يكون في الذي
  ."ب وشحم الكليتينرالثَّ يعني":  هذا هو الذي حمله على القول،بعظم

 -صلى اهللا عليه وسلم- يعقوب  حرمهيعني"  فنحن نحرمهإنه حرمه إسرائيل: وكانت اليهود تقول: "قوله

  .اًصحيحهذا ليس لكن 

سورة ) ١٤٦([ }ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  .بالظهر من الشحوميعني ما علق  ]األنعام

 ،ةي وحاوية وحوءالحوايا جمع واحدها حاويا: قال اإلمام أبو جعفر بن جرير }َأِو الْحوايا{: وقوله تعالى
وهي المباعر وتسمى المرابض، وفيها   وهي بنات اللبن،ى من البطن فاجتمع واستداروهو ما تحو

  .األمعاء

 ثم ن الدم يمتص الغذاء من األمعاءإ:  العلم الحديث يقولولذلك ، يعني خزائن اللبن"بنات اللبنوهي ": قوله
  .ينتقل إلى سائر الجسم

جتمع ي وتسمى المباعر؛ ألن البعر ،مباعر ما نسميه اآلن باألمعاء الغليظةويقصدون بال  "وهي المباعر": يقول
  .من الشحوم فإنه يجوز لهم أكلههذه الحوايا ما حملته فيها، والمقصود أن 

 ال يختص ، بمعنى أنهالحوايا هي األمعاء مطلقاً فما كان عليها من الشحم فإنه يحل لهمإن : وبعضهم يقول

  . واهللا أعلم،األمعاء الغليظةبذلك 

  .األمعاء وأحشاء البطن يقال لها المرابض "تسمى المرابضو": يقول

 .الحواياحملت ما ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو  ومعنى الكالم: قال

: وقال مجاهد ، وهي المبعر}َأِو الْحوايا{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

  .الحوايا المبعر والمربض

  . أن الشحم الذي يكون في أحشاء البطن حالل لهميعني

  .يعني إال ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم ]سورة األنعام) ١٤٦([ }َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم{ :وقوله تعالى
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 إلى األشياء اًعائد" أو" ما بعد فيكون حرف عطف ]ألنعامسورة ا) ١٤٦([ }َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم{: في قوله "أو"
) ١٤٦([ }خْتَلَطَ ِبعظٍْمما حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوايا َأو ما ا{ ، فيكون الذي أبيح لهم من الشحومالتي أبيحت لهم

  .وهذا الذي عليه عامة المحققين من أئمة اللغة ومن المفسرين ]سورة األنعام

وعلى الذين هادوا : " فيكون الكالم هكذا،ن الحوايا وما اختلط بعظم معطوف على الشحومإ:  يقولوبعضهم
فيه تكلف  ، وهذا القولوالحوايا وما اختلط بعظم حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما

 ا وال حاجة لمثل هذ، واألصل حمل الكالم على ظاهره إال لدليل يجب الرجوع إليه،وهو خالف الظاهر
  .التكلف

منا عليهم الشحوم ويستثنى  كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرهيي حرمت عليهم والخالصة أن األشياء الت
،  فكل ذلك مباح لهم، أو ما اختلط بعظم،الشحوم التي على األمعاءمن  ما حملت الظهور أو الحوايا من ذلك
  .واهللا أعلم

 وكل شيء في القوائم والجنب والرأس ، فهو حالل،ما اختلط بالعصعص اإلليةشحم : وقال ابن جريج
  . ونحوه قاله السدي،والعين وما اختلط بعظم فهو حالل

هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به : أي ]سورة األنعام) ١٤٦([ }ذَِلك جزينَاهم ِببغِْيِهم{ :وقوله تعالى
فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ { : كما قال تعالى،رنامجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوام
  .]سورة النساء) ١٦٠([ }لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه كَِثيرا

  .وإنا لعادلون فيما جازيناهم به: أي ]سورة األنعام) ١٤٦([ }ِوِإنَّا لَصاِدقُون{ :وقوله

ال كما زعموا من أن  وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم: وقال ابن جرير
  .إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه

كُلُّ الطَّعاِم كَان { : قال-عز وجل- اهللا نأل؛ "ال كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه: "يقول
كذبهم اهللا ف ]سورة آل عمران) ٩٣([ }َل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه ِمن قَبِل َأن تُنَزَل التَّوراةُِحال لِّبِني ِإسراِئي

  . بهذا-عز وجل-

 دابة ليست مشقوقة  عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكلَّحرمتُ: وقد جاء في التوراة أيضاً هذا النص
هذا ما " الحافروكلَّ دابة ليست مشقوقة : " وقوله-يعني ليس فيه بياض-  سفاسفكل حوت ليس فيهو، الحافر

   ].سورة األنعام) ١٤٦([} حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر{ :فسرنا به قوله

  :مسألة

على القول بأنها مستثناة مما ال - الشحوم إال ما اختلط بعظم أو الحوايا على الذين هادواحرم من جملة ما 
 عليهم الشيء اليسير من الشحوم كالتي في العينين وفي القلب والكليتين رمإن ما ح :قد يقول قائلف -يحل

 وفي غيرها -مثالً– في اإللية اً كثيفاً فما الحكمة من تحريم هذه األشياء اليسيرة مع أن هناك شحم،ونحو ذلك
 تجعلهم تحريم الشحوم عليهم بهذه الصفةالجواب أن  فلم يحرم عليهم؛ ألنه مما اختلط بعظم أو من الحوايا؟

، فهذا يحل وهذا ال يحل وهكذا، يحتاجون إلى فصل الشحم من بعض أجزاء الجسم مما يتم فصله بصعوبة
  . أعلم، واهللا عقوبة لهم،فكأن في هذا معنى التضييق
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 : فقالع خمراًأن سمرة با -م أجمعينرضي اهللا تعالى عنه- بلغ عمر بن الخطاب :وقال عبد اهللا بن عباس

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-  ألم يعلم أن رسول اهللا،قاتل اهللا سمرة
  .)١(]أخرجاه[ ))الشحوم فجملوها فباعوها

  .نحن ما بعنا الشحوم: قالواثم كأن يكونوا أذابوها وباعوها ودكاً آخر وا وحولوها إلى شيء ءيعني جا

 يقول -صلى اهللا عليه وسلم- سمعت رسول اهللا :يقول -مارضي اهللا تعالى عنه-هللا جابر بن عبد اوعن 
 أرأيت :فقيل يا رسول اهللا ))إن اهللا ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام((: عام الفتح

 ثم قال ))م هو حرا،ال((:  فقال،شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس
قاتل اهللا اليهود إن اهللا لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم (( : عند ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  .)٢( ورواه الجماعة))باعوه وأكلوا ثمنه

}ِرِمينجِم الْمِن الْقَوع هْأسب درالَ يٍة واِسعٍة ومحذُو ر كُمبفَقُل ر وكيقول  ]سورة األنعام) ١٤٧([ }فَِإن كَذَّب
 }فَقُل ربكُم ذُو رحمٍة واِسعٍة{  فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم:تعالى

  .]سورة األنعام) ١٤٧([

هم  :لبعضهم يقو ف}فَِإن كَذَّبوك{ :من يتوجه إليه قولهفي جمع المعاني التي قيلت -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
عز -الحديث أصالً في تحريم المشركين بعض األشياء وتحليل بعض األشياء، فاهللا سياق المشركون؛ ألن 

 أمر -عز وجل–، فاهللا  يرد عليهم وكان من جملة ما ذكر أنه قص ما وقع لليهود في المحرمات-وجل
ِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ الَّ َأِجد ِفي ما ُأو{ : أن يقول للمشركين-صلى اهللا عليه وسلم–رسوله 

 ]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأن يكُون ميتَةً َأو دما مسفُوحا َأو لَحم ِخنِزيٍر فَِإنَّه ِرجس َأو ِفسقًا ُأِهلَّ ِلغَيِر اللِّه ِبِه

وقَالُواْ هِذِه َأنْعام وحرثٌ ِحجر الَّ يطْعمها ِإالَّ { : ما حرموا وأباحوا ما أباحوا، قال تعالىحرمواوذلك عندما 
ثم ، جاء الكالم على اليهود في ثنايا الرد على المشركين والمقصود أنه ]سورة األنعام) ١٣٨([ اآلية }من نّشَاء

فَقُل ربكُم ذُو {  المشركينحرموا أشياء وأحلوا أشياء من عند أنفسهم منهؤالء الذين   أي}فَِإن كَذَّبوك{: قال
  .]سورة األنعام) ١٤٧([ }رحمٍة واِسعٍة

ذَِلك جزينَاهم {:  فيهم-عز وجل-يعني اليهود الذين قال اهللا  ]سورة األنعام) ١٤٧([ }فَِإن كَذَّبوك{ :وبعضهم يقول
اِدقُونِوِإنَّا لَص غِْيِهم{ ليهم ما الذي حرمت عكتفيما أخبر : أي}ِببوكوقالوا ال، ]سورة األنعام) ١٤٧([ }فَِإن كَذَّب 

  .-رحمه اهللا–، وبه قال ابن جرير ]نعامسورة األ) ١٤٧([ }فَقُل ربكُم ذُو رحمٍة واِسعٍة{  كذلك األمرليس

باعتبار أنه ال يوجد دليل يدل على تخصيص المشركين أو المعنيين الحافظ ابن كثير جمع بين الشاهد أن ف
فإن كذبك يا محمد مخالفوك من : "فقال ]سورة األنعام) ١٤٧([ }فَِإن كَذَّبوك{ : بالضمير في قولهاليهود

                                                

ومسلم في كتاب ) ٧٧٤ص  / ٢ج ) (٢١١٠ (باب ال يذاب شحم الميتة وال يباع ودكه -أخرجه البخاري في كتاب البيوع  - 1
 ).١٢٠٧ص  / ٣ج ) (١٥٨٢ (باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام -المساقاة 

ومسلم في كتـاب المـساقاة       ) ٧٧٩ص  / ٢ج ) (٢١٢١( باب بيع الميتة واألصنام       -أخرجه البخاري في كتاب البيوع       - 2
 ).١٢٠٧ص  / ٣ج ) (١٥٨١ (الخمر والميتة والخنزير واألصنام باب تحريم بيع  -
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فَقُل ربكُم ذُو رحمٍة { -عز وجل-الذين يحللون ويحرمون ويعتدون على شرائع اهللا  أي "المشركين واليهود
ٍةونعامسورة األ) ١٤٧([ }اِسع[.  

باع واتِّ لهم في ابتغاء رحمة اهللا الواسعةوهذا ترغيب  ]سورة األنعام) ١٤٧([ }فَقُل ربكُم ذُو رحمٍة واِسعٍة{
  .رسوله

}ِرِمينجِم الْمِن الْقَوع هْأسب درالَ يول خاتم النبيينترهيب لهم من مخالفتهم الرس ]سورة األنعام) ١٤٧([ }و، 
ِإن ربك {  كما قال تعالى في آخر هذه السورة، ما يقرن اهللا تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآنوكثيراً

ِحيمر لَغَفُور ِإنَّهالِْعقَاِب و ِريعلَى ظُلِْم{ :وقال ]سورة األنعام) ١٦٥([ }سٍة لِّلنَّاِس عغِْفرلَذُو م كبر ِإنو ِإنو ِهم
وَأن عذَاِبي هو  *نَبْئ ِعباِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُور الرِحيم{ :وقال تعالى ]سورة الرعد) ٦([ }ربك لَشَِديد الِْعقَاِب

اَألِليم ذَابِب شَِديِد الِْعقَ{ :وقال تعالى ]سورة الحجر) ٥٠- ٤٩([ }الْعقَاِبِل التَّوسورة غافر) ٣([ }اِبغَاِفِر الذَّنِب و[ 

يات واآل ]سورة البروج) ١٤-١٢([ }وهو الْغَفُور الْودود *ِإنَّه هو يبِدُئ ويِعيد *ِإن بطْشَ ربك لَشَِديد{ :وقال
  .في هذا كثيرة جداً

}اُؤنَا والَ آبكْنَا وا َأشْرم شَاء اللّه كُواْ لَوَأشْر قُوُل الَِّذينيِلِهم سِمن قَب الَِّذين كَذَّب ٍء كَذَِلكنَا ِمن شَيمرالَ ح
ونصَإالَّ تَخْر َأنتُم ِإنو ِإالَّ الظَّن ونلَنَا ِإن تَتَِّبع وهِعلٍْم فَتُخِْرج نكُم مْل ِعندنَا قُْل هْأستَّى ذَاقُواْ بقُْل فَِللِّه  *ح

اِلغَةُ فَلَوةُ الْبجالْحِعينمَأج اكُمدواْ فَالَ *  شَاء لَهذَا فَِإن شَِهده مرح اللّه َأن وندشْهي الَِّذين اءكُمدشُه لُمقُْل ه
بم ِبرهِة وِباآلِخر ْؤِمنُونالَ ي الَِّذيناِتنَا وواْ ِبآيكَذَّب اء الَِّذينوَأه الَ تَتَِّبعو مهعم دتَشْهِدلُونعي ١٥٠-١٤٨([ }ِهم (

  .]سورة األنعام

 فإن اهللا مطلع ،وتحريم ما حرموا مناظرة ذكرها اهللا تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم هذه
على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا اإليمان ويحول بيننا وبين 

الَ { : ولهذا قالوا،ا بذلكل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منَّ فد،رهالكفر فلم يغيكْنَا وا َأشْرم شَاء اللّه لَو
  .]سورة األنعام) ١٤٨([ }آباُؤنَا والَ حرمنَا ِمن شَيٍء

، -تبارك وتعالى- وجعلوا ذلك دليالً على رضا اهللا در على شركهميعني أن هؤالء المشركين احتجوا بالق
القاعدة التي أشرنا إليها كما ذكرنا في - عليهم  رد-عز وجل-اهللا لكن ، يحتج به الجبرية هو الذي وهذا
عها أو بعدها ما قبلها أو م عن قائٍل فإنه يذكر -عز وجل- أن كل حكاية في القرآن يحكيها اهللا  وهي-مراراً

  الجبريةؤالء، وهذا فيه إبطال لحجة رد على ه-عز وجل- صحيحة غالباً، فاهللا فهي وإال يدل على بطالنها

ثم بين أنهم بذلك ما  ]سورة األنعام) ١٤٨([ }قُْل هْل ِعندكُم من ِعلٍْم فَتُخِْرجوه لَنَا{ :أيضاً حيث يقول تعالى
  .ال حقيقة عندهم وال يقينف ،يتبعون إال الظن، وأنهم يخرصون خرصاً

عز -من اهللا  إخبار هذا ]سورة األنعام) ١٤٨([ } لَو شَاء اللّه ما َأشْركْنَاسيقُوُل الَِّذين َأشْركُواْ{:يقول تعالى
 أنهم قالوه  كما في سورة النحل-عز وجل-ه  من كتابوأخبر في مواضع أخرى ، أنهم سيقولون ذلك-وجل
 بعد سورة  وسورة النحل سورة مكية لكنها نزلت،قاله في سورة األنعام وهي سورة مكيةأن هذا عني ، أفعالً

قد قص و ]سورة النحل) ١١٨([ }وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا ما قَصصنَا علَيك ِمن قَبُل{ : بدليل قوله تعالىاألنعام
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 إلى آخر ]سورة األنعام) ١٤٦([ }وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر{ : في هذا الموضعفي سورة األنعامهذا 

  . األنعام سورة فاإلجمال في سورة النحل مبين بهذا التفصيل الذي في،ما ذكر

ثم بين في سورة النحل أنهم قالوه فعالً كما  ]سورة األنعام) ١٤٨([ }سيقُوُل الَِّذين َأشْركُواْ{ :قالوالحاصل أنه 
 عبدنَا ِمن دوِنِه ِمن شَيٍء نَّحن وال آباُؤنَا والَ وقَاَل الَِّذين َأشْركُواْ لَو شَاء اللّه ما{: -عز وجل-قال اهللا 

ٍءحوِنِه ِمن شَينَا ِمن دما { :قال أيضاً في سورة الزخرف و]سورة النحل) ٣٥[( }رم نمحشَاء الر قَالُوا لَوو
 داالً -سبحانه وتعالى-مشيئته ذلك منهم بفجعلوا وقوع  ،قالوا ذلك فعالًفهم  ]سورة الزخرف) ٢٠([ }عبدنَاهم

  .على محبته ورضاه

) ٧([ }ولَا يرضى ِلِعباِدِه الْكُفْر{ : يقول-عز وجل-اهللا  فونحن نعرف أن المشيئة الكونية ال تقتضي المحبة

 بين اإلرادتين ظنوا أن وقوع ذلك واقتضي المحبة هي اإلرادة الشرعية فحيث لم يفرقوإنما الذي ي ]سورة الزمر
  .بمشيئته وإرادته دليٌل على محبته ورضاه

 التي في اآليةوكذلك  ]سورة الزخرف) ٢٠( [اآلية }وقَالُوا لَو شَاء الرحمن ما عبدنَاهم{ :كما في قوله تعالى
  .النحل مثل هذه سواء

 له -عز وجل-بة اهللا على مح إذا كان وقوع الشيء يدل :يقال لهم فعليهم بكل بساطة دريباإلمكان أن هؤالء 
 يحب ذلك ويرضاه، -عز وجل-فاهللا وقد أسلمنا هللا رب العالمين؟ فلماذا تحاربوننا وتعادوننا غاية العداوة، 

؟ لماذا خالفتم إرادته م وتضطرونهم إلى الخروج من بالدهم وتضيقون عليه وتعادون أهلهفلماذا أنتم تنكرونه
  ومحبوباته؟

 حيث يقول يحتجون بالقدر ومثل هذا األسلوب يستعمل مع العصاة الذين اب،يكون عندهم جوبهذا الرد لن 

ما :  فيقال لهوال يرعويتب هذا علي وقدره، ولذلك ال يتوب من معصيته  ك-عز وجل-اهللا إن : الواحد منهم
 أو كسيارت كسريأو ك شخص ضرب يأن به فلماذا ال ترضى وأنت راٍض كتب عليك هذا -عز وجل-دام اهللا 

 ذلك وال بد لك من الرضا بهذا تب عليك ك-عز وجل-اهللا ك دون أن تغضب وتحاول االنتقام لنفسك فظارتن
 مكتوب ال محالة أن يقع عليكالقضاء؛ ألن هذا الفعل الذي صدر في حقك وأجراه اهللا على يد هذا اإلنسان 

  !. وانتهينا-عز وجل-بما قدر اهللا فال بد أن نرضى أنا وأنت 

 أيضاً وما قدره اهللا مدرسةتمش إلى الال تقرأ وال تفتح كتاباً وال :  يقال لهاختباره عندلطالب الذي ومثله ذلك ا
 النجاح أو الفشل سيقع ال محالة، هكذا يرد على من يحتج بالقدر على ترك السعي إلى اآلخرة، لكن لك من

ال تهلك نفسك ألجل الدنيا : واحد منهمالمشكلة أنك تراهم يتهافتون ويسعون ألجل الدنيا دون ملل فإذا قلت لل
أما في !! اسع يا عبدي وأنا أسعى معك: فما قدره اهللا لك سيكون إذا ببعضهم يؤلفون هنا حديثاً قدسياً نصه

، وهكذا يتهربون من إقامة ادع لي ف أن أكون بهذه المثابةواهللا كاتب علي ،لقدريحتجون بافباب العمل الصالح 
  . المستعانالحجة عليهم، واهللا

 ،بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤالء: أي ]سورة األنعام) ١٤٨([ }كَذَِلك كَذَّب الَِّذين ِمن قَبِلِهم{ :قال اهللا تعالى
ألنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم اهللا بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله  ؛وهي حجة داحضة باطلة

  .م وأذاق المشركين من أليم االنتقا،الكرام
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: أي }فَتُخِْرجوه لَنَا{ بأن اهللا راض عنكم فيما أنتم فيه: أي ]سورة األنعام) ١٤٨([ }قُْل هْل ِعندكُم من ِعلٍْم{

  .فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه

}ِإالَّ الظَّن ونسدالوهم والخيال والمراد بالظن هاهنا االعتقاد الفا: أي ]سورة األنعام) ١٤٨([ }ِإن تَتَِّبع.  

}ونصَإالَّ تَخْر َأنتُم ِإنتكذبون على اهللا فيما ادعيتموه ]سورة األنعام) ١٤٨([ }و.  

قصة ذلك الرجل الذي احتج بالقدر فلطمه صاحبه فلما   في هذا بعض السلفها التي ذكرالمناظراتمن 
  .هذا شيء قدره اهللا عليك والبد من اإليمان بالقدر: غضب قال له

 وما تقول في :حالل، قالما ه :له صاحبه فقال ؟ والخلما تقول في الماء:  الخمر قائالًواآلخر احتج بحل

   فالخمر إنما هي عنب وماء وخل فلماذا تحرمها؟:قال هو حالل، :قالالعنب؟ 

فإن أخذت ماء وصببته على :  قالال،: وألقيته على رأسك هل يضرك؟ قال أخذت تراباًأرأيت إن : قيل له
أرأيت لو أني : ال، قال: قاللو أخذت تبناً فألقيته على رأسك هل يضرك؟ : ال، قال: ؟ قالرأسك هل يضرك

  به رأسك،تتركته حتى جف ثم بعد ذلك ضرب وتماسكفبللته بالماء ثم وضعت معه التبن  و الترابجمعت

لزبد ويصير  ويلقي باعنب وماء يترك حتى يشتد، هي هكذا إذاً الخمر:  تقتلني؟ فقالنإذ: قالهل يضرك؟ 
  . منه األثر والضررلك فإذا شربته حصل من ذاًمسكر

صلى -يقول تعالى لنبيه  ]سورة األنعام) ١٤٩([ }قُْل فَِللِّه الْحجةُ الْباِلغَةُ فَلَو شَاء لَهداكُم َأجمِعين{ :وقوله تعالى
له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من :  أي} الْحجةُ الْباِلغَةُفَِللِّه{لهم يا محمد قل  :-اهللا عليه وسلم

 ،فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره ]سورة األنعام) ١٤٩([ }لَو شَاء لَهداكُم َأجمِعينفَ{ هدى وإضالل من ضل
 }لْهدىولَو شَاء اللّه لَجمعهم علَى ا{ :كما قال تعالى ويبغض الكافرين وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين

  .]سورة يونس) ٩٩([ }ربك آلمن من ِفي اَألرِضولَو شَاء { :وقال تعالى ]سورة األنعام) ٣٥([

تْ ِإالَّ من رِحم ربك وِلذَِلك خَلَقَهم وتَم* ولَو شَاء ربك لَجعَل النَّاس ُأمةً واِحدةً والَ يزالُون مخْتَِلِفين{ :وقوله
ِعينمالنَّاِس َأجالِْجنَِّة و ِمن نَّمهج ألنَألم كبةُ رال حجة ألحد عصى :قال الضحاك ]سورة هود) ١١٩([} كَِلم 

  . ولكن هللا الحجة البالغة على عباده،اهللا

ن يشْهدون َأن اللّه حرم الَِّذي{ أحضروا شهداءكم:  أي]سورة األنعام) ١٥٠([ }قُْل هلُم شُهداءكُم{ :وقوله تعالى
فَِإن شَِهدواْ فَالَ تَشْهد { هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على اهللا فيه: أي ]سورة األنعام) ١٥٠([ }هذَا

مهعوزوراًألنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً: أي ]سورة األنعام) ١٥٠([ }م .  

: أي ]سورة األنعام) ١٥٠([ }ين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا والَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباآلِخرِة وهم ِبربِهم يعِدلُونوالَ تَتَِّبع َأهواء الَِّذ{

  .يشركون به ويجعلون له عديالً

"في قوله" هلم :اءكُمدشُه لُمن كلمتين، نها مركبة مإ: بعضهم يقولفأحضروا،  يعني ]سورة األنعام) ١٥٠([ }قُْل ه
لكثرة لكن ، ؟يعني هل أقصد كذا" مُأ"و " االستفهامية" هل"نها مركبة من إ: بعضهم يقول وأو من حرفين،

على كل حال  وأهل اللغة مختلفون في أصلها وفي تركيبها،ف، وبعضهم يقول غير هذا، ماالستعمال قيل هلُ
صه يعني : تأتي بمعنى األمر أحياناً كقولك -كما هو معلوم- أسماء األفعالوهي بهذا المعنى اسم فعل، 
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كلمة تدل فهي " بٍخ: " ومن أسماء األفعال قولأقبل،يعني هلم : تقولكذلك ، وفَّ بمعنى كُهم: وقولكأنصت، 
  .واهللا أعلم، على استحسان الشيء

  . وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٢(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد هللا رب العالمين

اْ َأتُْل ما حرم ربكُم علَيكُم َأالَّ تُشِْركُواْ ِبِه قُْل تَعالَو{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحسانًا والَ تَقْتُلُواْ َأوالَدكُم من إمالٍَق نَّحن نَرزقُكُم وِإياهم والَ تَقْربواْ الْفَواِحشَ ما ظَهر ِمنْها 

  .]سورة األنعام) ١٥١([ }النَّفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالْحقِّ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تَعِقلُون تُلُواْقْوما بطَن والَ تَ

من أراد أن ينظر  : قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن ابن مسعود قال داود األودي عن الشعبي عن علقمة
قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما { التي عليها خاتمه فليقرأ هؤالء اآليات - وسلمصلى اهللا عليه-إلى وصية رسول اهللا 

]سورة األنعام) ١٥٣([ } تتقونلَعلَّكُم{: إلى قوله ]سورة األنعام) ١٥١([ }حرم ربكُم علَيكُم َأالَّ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا
)١(.  

في األنعام آيات محكمات هن أم : قال -ما تعالى عنهرضي اهللا-وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس 
  .)٢(صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:  ثم قال الحاكم، اآليات}قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم علَيكُم{: الكتاب ثم قرأ

     اهللا قال رسول :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى الحاكم أيضاً في مستدركه عن عبادة بن الصامت 

قُْل { :-صلى اهللا عليه وسلم-ثم تال رسول اهللا  ))؟أيكم يبايعني على ثالث((: -صلى اهللا عليه وسلم-
كُملَيع كُمبر مرا حاْ َأتُْل مالَوومن انتقص منهن شيئاً ،ى فأجره على اهللا فمن وفّ،حتى فرغ من اآليات }تَع 

 ومن أخر إلى اآلخرة فأمره إلى اهللا إن شاء عذبه وإن شاء عفا ،تهفأدركه اهللا به في الدنيا كانت عقوب
  .صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:  ثم قال،عنه

قل يا محمد لهؤالء المشركين : -صلى اهللا عليه وسلم-وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد 
 بآرائهم وتسويل الشياطين لوهك فعوكل ذل- الذين عبدوا غير اهللا وحرموا ما رزقهم اهللا وقتلوا أوالدهم

عليكم أقص  :أي ]سورة األنعام) ١٥١([ }َأتُْل ما حرم ربكُم علَيكُم{ وأقبلوا هلموا: أي }تَعالَواْ{:  قل لهم-لهم
  . منه وأمراً من عندهاً بل وحي، حقاً ال تخرصاً وال ظناً،وأخبركم بما حرم ربكم عليكم

نبينا محمد  ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمينيم، بسم اهللا الرحمن الرح
  :، أما بعدوعلى آله وصحبه أجمعين

 وكثير ، وتعرف أيضاً باآليات المحكمات،هذه اآليات مشتملة على هذه الوصايا المعروفة بالوصايا العشرف
 :-تبارك وتعالى-في سورة اإلسراء من قوله التي صايا مما تضمنته هذه اآليات من الوصايا مذكور في الو

فٍّ { وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًا ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لَّهمآ ُأ

                                                
والطبراني ) ٢٦٤ص  / ٥ج ) (٣٠٧٠(نعام  باب تفسير سورة األ-صلى اهللا عليه وسلم-كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا     أخرجه الترمذي في     - 1
 .ضعيف اإلسناد :قال الشيخ األلبانيو) ٩٣ص  / ١٠ج ) (١٠٠٨٠(

  .وصححه الذهبي في التلخيص) ٣٤٧ص  / ٢ج ) (٣٢٣٨(أخرجه الحاكم في مستدركه  - 2
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مقُل لَّها ومهرالَ تَنْهاوالً كَِريمبعض  وجودمع -عز وجل-إلى آخر ما ذكره اهللا  ]سورة اإلسراء) ٢٣([ }ا قَو 
  .الفروق

سورة ) ١٥١([ }قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم{ :-تبارك وتعالى-نعام مبدوءة بقوله  في األالتيوهذه اآليات 

 وما أشبه ذلك من ، حكم ووصى:أي ]سورة اإلسراء) ٢٣([ }كوقَضى رب{ :-عز وجل- وهناك قال اهللا ،]األنعام
  .المعاني

 آيات ن أوتلكاآليات بين هذه  من يذكر في الفروقات -رحمه اهللا-ومن أهل العلم كالطاهر بن عاشور 

 }م ربكُم علَيكُمقُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حر{ :قال لهم عداء عن الحق أصالًهم بو لما كانت خطاباً للمشركين األنعام

وقَضى { : فقال كان الخطاب فيها متوجهاً إلى الداخلين في اإلسالمالتي في اإلسراءو ]سورة األنعام) ١٥١([
كبسورة اإلسراء) ٢٣([ }ر[.  

لى كأنه يدعوه إ وعنه  لمن هو منسفلتقال ممن كان في علو الكلمة هذهأصل  يعني أقبلوا، و}تَعالَواْ{: قولهو
  .أقبل بمعنى ، ثم صارت تستعمل في الطلب والنداء بإطالق،أن يرتفع

أنا الرب إلهك : يقول وأنه وذكروا ترجمتها، موجودة في التوراة هذه الوصاياوقد ذكر بعض أهل العلم أن 
 أباك وأمك ليطول مأكر: ويقول،  ال يكون لك إله غيري،الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية

 وال ، بنت قريبك وال تشتِه، ال تسرق ال تشهد على قريبك شهادة زورال تقتل ال تزِن .. األرضعمرك في
  . وال حماره وال شيئاً مما لقريبكه امرأة قريبك وال عبده وال أمته وال ثورتشتِه

وأوصاكم أال :  عليه السياق وتقديرهذوفاً دلَّوكأن في الكالم مح ]سورة النساء) ٣٦([ }والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا{
  .تشركوا به شيئاً

مضمنة  إال أنها هنا  كثيرةأتي لمعاٍنت" قضى"فلفظة  ]سورة اإلسراء) ٢٣([ }وقَضى ربك{: يقولفي اإلسراء 
يجمع  وال، متضمنة ألمور منهي عنها وألمور مأمور بها بعد هذا اللفظالقضايا المذكورة  ألن؛ىلمعنى وص 

افعل كذا وافعل كذا وال تفعل :  فالوصية تقول فيها،بمعنى أوجب" قضى"ذلك إال الوصية بخالف ما إذا فسر 
  .كذا وال تفعل كذا

وفي الصحيحين من حديث  ]سورة األنعام) ١٥١([ }ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تَعِقلُون{ :ولهذا قال في آخر اآلية
أتاني جبريل فبشرني أنه من ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول :  قال-عالى عنهرضي اهللا ت-أبي ذر 

:  قلت؟وإن زنى وإن سرق:  قال؟وإن زنى وإن سرق:  قلت،ك باهللا شيئاً من أمتك دخل الجنةرمات ال يش

وإن زنى وإن سرق وإن :  قال؟وإن زنى وإن سرق:  قلت،وإن زنى وإن سرق: قال؟ وإن زنى وإن سرق
  .)٣())الخمرشرب 

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر 
ولو  ،على ما كان منك وال أبالي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك: يقول تعالى((: -وسلم

وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك  ، شيئاًأتيتني بقراب األرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي
                                                

ومسلم في كتاب اإليمـان      ) ٤١٧ص  / ١ج ) (١١٨٠ ( ال إله إال اهللا هباب في الجنائز ومن كان آخر كالم       - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز       - 3
 ).٩٤ص  / ١ج ) (٩٤ (باب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار -
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ِإن اللّه الَ يغِْفر َأن { : قال اهللا تعالى، ولهذا شاهد في القرآن)٤())عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك
  .]سورة النساء) ٤٨([ }يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاء

 )٥())ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنة من مات((: -الى عنهرضي اهللا تع-وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 

  .واآليات واألحاديث في هذا كثيرة جداً

أن :  أي،وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً: أي ]سورة األنعام) ١٥١([ }وِبالْواِلديِن ِإحسانًا{ :تعالى وقوله
 وقرأ ]سورة اإلسراء) ٢٣([ }عبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًاوقَضى ربك َأالَّ تَ{ : كما قال تعالى،تحسنوا إليهم

  .]سورة اإلسراء) ٢٣([ )ووصى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً(: بعضهم

  .ىوصمعنى  ب}وقَضى{ : قولهدليل على تفسير لكنها ،ليست متواترةهي هذه القراءة في اإلسراء و

  .إحساناًأمركم أن تحسنوا إليهم :  أي]سورة اإلسراء) ٢٣([ }ِبالْواِلديِن ِإحسانًاو{ :هوقول

َأِن اشْكُر ِلي وِلواِلديك ِإلَي { :كما قال أي أحسنوا إليهم واهللا تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين
ِصيرِب* الْم لى َأن تُشِْركع اكداهِإن جو اتَِّبعوفًا ورعا منْيا ِفي الدمهاِحبصا ومهفَلَا تُِطع ِبِه ِعلْم لَك سا لَيي م

لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمفَُأنَب كُمِجعرم ِإلَي ثُم ِإلَي َأنَاب نِبيَل مفأمر باإلحسان إليهما  ]سورة لقمان) ١٥-١٤([ }س
  .بحسبهماوإن كانا مشركين 

 ،]سورة البقرة) ٨٣([ اآلية }وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ اللّه وِبالْواِلديِن ِإحساناً{ :وقال تعالى
  .واآليات في هذا كثيرة

 عليه صلى اهللا-سألت رسول اهللا : أنه قال -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن ابن مسعود 

: ثم أي؟ قال:  قلت))بر الوالدين((: ثم أي؟ قال:  قلت))الصالة على وقتها((: قال؟ أي العمل أفضل: -وسلم

 ولو استزدته -صلى اهللا عليه وسلم-حدثني بهن رسول اهللا :  قال ابن مسعود))الجهاد في سبيل اهللا((
  . )٦(لزادني

لما أوصى تعالى  ]سورة األنعام) ١٥١([ }ن إمالٍَق نَّحن نَرزقُكُم وِإياهموالَ تَقْتُلُواْ َأوالَدكُم م{ :وقوله تعالى
 }واْ َأوالَدكُم من إمالٍَقوالَ تَقْتُلُ{: واألحفاد فقال تعالى عطف على ذلك اإلحسان إلى األبناء بالوالدين واألجداد

 البنات يئدون ذلك فكانوا ما سولت لهم الشياطين وذلك أنهم كانوا يقتلون أوالدهم ك]سورة األنعام) ١٥١([
 ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد اهللا بن ، وربما قتلوا بعض الذكور خشية االفتقار،خشية العار

أن ((: قال؟ أي الذنب أعظم: -صلى اهللا عليه وسلم- أنه سأل رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-مسعود 
أن ((: ثم أي؟ قال: قلت )) خشية أن يطعم معكأن تقتل ولدك((: ثم أي؟ قال: ت قل))تجعل هللا نداً وهو خلقك

                                                
وصـححه  ) ٥٤٨ص   / ٥ج  ) (٣٥٤٠ (في فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهللا لعبـاده           باب   –أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات       - 4

 .األلباني

ومسلم في كتاب اإليمـان      ) ٤١٧ص  / ١ج ) (١١٨١ (ال إله إال اهللا ه  باب في الجنائز ومن كان آخر كالم       -أخرجه البخاري في كتاب الجنائز       - 5
 ).٩٤ص  / ١ج ) (٩٣ ( دخل النار دخل الجنة ومن مات مشركاًباب من مات ال يشرك باهللا شيئاً -

بيان كـون   باب –ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٠٢٥ص  / ٣ج ) (٢٦٣٠ (باب فضل الجهاد والسير -لسير أخرجه البخاري في كتاب الجهاد وا      - 6
 ).٨٩ص  / ١ج ) (٨٥ (اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال
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والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَر ولَا { :-صلى اهللا عليه وسلم- ثم تال رسول اهللا ))تزاني حليلة جارك
  .)٧(سورة الفرقان) ٦٨([ اآلية }ا يزنُونيقْتُلُون النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ ولَ

والسدي   وقتادة-ماعنهرضي اهللا تعالى -قال ابن عباس  ]سورة األنعام) ١٥١([ }من إمالٍَق{ :وقوله تعالى
  . أي وال تقتلوهم من فقركم الحاصل،وغيره هو الفقر

ال تقتلوهم خوفاً من : أي ]سورة اإلسراء) ٣١([ }مالٍقوالَ تَقْتُلُواْ َأوالدكُم خَشْيةَ ِإ{ :وقال في سورة اإلسراء
 أي ،فبدأ برزقهم لالهتمام بهم ]سورة اإلسراء) ٣١([ }نَّحن نَرزقُهم وِإياكُم{ : ولهذا قال هناك،الفقر في اآلجل

نَّحن { : وأما في هذه اآلية فلما كان الفقر حاصالً قال،ال تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على اهللا
ماهِإيو قُكُمزسورة األنعام) ١٥١([ }نَر[ واهللا أعلم، هاهناألنه األهم  .  

لولد كما هو معلوم يصدق على الذكر  ا]سورة األنعام) ١٥١([ }والَ تَقْتُلُواْ َأوالَدكُم من إمالٍَق{ :يقول تعالى
سورة ) ١٥١([ }ن إمالٍَقم{:  وذلك ال ينافي قوله هنا،عار والمشهور أنهم كانوا يقتلون البنات خشية ال،واألنثى

 تضطر إلى م كانوا يخشون أن تفتقر البنت ثمألنه ]سورة اإلسراء) ٣١([ }خَشْيةَ ِإمالٍق{ : وفي اإلسراء]األنعام
  :أنهم كانوا يخشون أن تفتقر ثم بعد ذلك يضيع شرفها أي ، عرف في التاريخالذيهذا هو  ،بيع عرضها

  إذا تـذكرت بنتـي حـين تنــدبني   

   أن يلـم بهـا     مخافة الفقـر يومـاً    

  أخشى فظاظـة عـم أو جفـاء أخٍ        

  وى حياتي وأهوى موتها شـفقا     ته
  

  جرت لعبرة بنتـي عبرتـي بـدمِ         

  فيكشف الستر عن لحم على وضم     

  وكنت أخشى عليها من أذى الكلـم      

  ال علـى الحـرم    والموت أكرم نز  

  

تضطر إلى كشف سترها ثم بعد ذلك تبيع عرضها فا أخوها وعمها ويجفوهأخشى أنها تفتقر : فهو يقول
  .تهتك شرفها بسبب الحاجةو

  : يقولأميمةعنده بنت اسمها  كان واآلخر

  أميمة تهوى عـيش شـيخ يـسره       
  

ــدري    ــا ت ــو أنه ــوت ل ــا الم   له
  

  : اسمها الجرباء يقولإن : كان عنده بنت يقولونالثالث 

ــيق إلــ  ــي وإن س ــريإنّ    المه
  

  عبـــدان وذود عـــشرألـــفٌ و  
  

  أحب أصهاري إلى القبر

  

 : عنهم بقوله-عز وجل-موافق لما ذكره اهللا فعلهم ذلك كله  و،ضياع الشرف نوفاً مخهكذا كانوا يصنعون 

يحمل هذا الفقر  أنوهو نهي  ]سورة األنعام) ١٥١([ }من إمالٍَق{ :وقوله ]سورة اإلسراء) ٣١([ }خَشْيةَ ِإمالٍق{
  .كما هو معروف في التاريخ أيضاً بسبب الفقر وربما قتلوا بعض الذكور ،تهمال يليق من شدة غيرعلى ما 

                                                
سورة ) ٦٧([ }بك وِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ِرسالَتَهيا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ر{: باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 7

 ).٩٠ص  / ١ج ) (٨٦(باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٧٣٩ص  / ٦ج ) (٧٠٩٤ (]المائدة
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العلم من المعنى المشهور الذي عليه عامة أهل  ]سورة األنعام) ١٥١([ }من إمالٍَق{: -تبارك وتعالى-قوله وفي 
قات يقصد بها لَ والم،قاتلَ له إال الم لم يبق يعنيأملق الرجل:  يقال، أنه الفقرالمفسرين ومن أهل اللغة

رغم و ،تربت يداه: يقال وكما ،لم يبق له إال التراب: كما يقال  أو الحصى أي ليس له مالالحجارة الملساء
  .أنفه وما أشبه ذلك

ال تقتلوهم  يعني ]مسورة األنعا) ١٥١([ }والَ تَقْتُلُواْ َأوالَدكُم من إمالٍَق{:  أي أن قولهوبعضهم يفسره باإلنفاق
القرآن إنما يحمل على المعنى المشهور المتبادر وال يحمل ف ، ولكن هذا فيه بعد واهللا تعالى أعلم،ألجل النفقة

  . واهللا تعالى أعلم،على معنى خفي أو مغمور إال بدليل يجب الرجوع إليه

 ، التقديم والتأخير هو معنى لطيفي ذكره ابن كثير في الفرق بين آية األنعام وآية اإلسراء فيذوالمعنى ال
فت فيه مصنفات خاصة مثل كتاب لِّ وقد ُأ،الذي يسمونه بالمتشابه اللفظيهو  و،وهو من لطائف القرآن

 البن "مالك التأويل " ومثل كتاب،سكافي لإل"درة التنزيل وغرة التأويل"ومثل كتاب  ، للكرماني"البرهان"

  .لزكريا األنصاري" القرآنمتشابه " ومثل كتاب ،الزبير الغرناطي

فَما اسطَاعوا َأن يظْهروه وما {: قوله تعالىالمتشابه اللفظي ومن أمثلة  ،ى بأمثال هذه اآلياتعنَهذه الكتب تُ
طْمِئن ِبِه وما جعلَه اللّه ِإالَّ بشْرى وِلتَ{: لماذا قال في سورة األنفالو ]سورة الكهف) ٩٧([ }استَطَاعوا لَه نَقْبا

ِكيمح ِزيزع اللّه ِعنِد اللِّه ِإن ِإالَّ ِمن را النَّصمو كُم{: آل عمرانوقال في  ]سورة األنفال) ١٠([ }قُلُوب لَهعا جمو
ى لَكُمشْرِإالَّ ب ِعنِد اللِّه الْ اللّه ِإالَّ ِمن را النَّصمكُم ِبِه وقُلُوب ِئنِلتَطْمِكيِموِزيِز الْحسورة آل عمران) ١٢٦([ }ع[ 

 ، في تفسيرهالطاهر بن عاشوركعنون بالجوانب البالغية أيضاً بعض المفسرين ممن يذا الجانب ويعتني به
  .هوأمثال

قُْل ِإنَّما { :ىقوله تعال ك]سورة األنعام) ١٥١([ }ما ظَهر ِمنْها وما بطَنوالَ تَقْربواْ الْفَواِحشَ { :وقوله تعالى
حرم ربي الْفَواِحشَ ما ظَهر ِمنْها وما بطَن واِإلثْم والْبغْي ِبغَيِر الْحقِّ وَأن تُشِْركُواْ ِباللِّه ما لَم ينَزْل ِبِه 

ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ علْطَانًا وواْ { : تقدم تفسيرها في قوله تعالىوقد ]سورة األعراف) ٣٣([ }سذَرو
اِطنَهباِإلثِْم و سورة األنعام) ١٢٠([ }ظَاِهر[.  

أن من   وذكرنا في بعض المناسبات السابقة، ما يقال هناك يقال هنا إال أنه هنا صرح بذكر الفواحشيعني
 وإذا ذكرت منكرة فهي ،ي معناه الفاحشة إذا عرفت بالالم فإنها بمعنى الزنا وما فإن: أهل العلم من يقول

 ،فإنه يراد بها عقوق الزوج ]سورة النساء) ١٩([ }ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة{ : كقوله تعالى وإذا ذكرت مقيدة،الذنب العظيم
 فالفاحشة كل ذنب ،في تفسير الفاحشة قد ال يكون هذا هو المعنى المترجح لكن ،هكذا قال بعض أهل العلم

 في سورة اإلسراء لما -عز وجل- واهللا ،اً في عرف االستعمال على الزنا وما في معناه وأطلقت كثير،عظيم
كانوا يقتلون األوالد خشية الفقر وذلك أنهم  ]سورة اإلسراء) ٣٢([ }والَ تَقْربواْ الزنَى{ :نهى عن قتل األوالد قال

والَ تَقْربواْ الْفَواِحشَ ما ظَهر { :الق فوهنا نهى عن مقارفة الفواحش، من أجل أن ال تضطر أن تبيع عرضها
طَنا بما و{ : قولهكما سبق في ]سورة األنعام) ١٥١([ }ِمنْهاِطنَهباِإلثِْم و واْ ظَاِهرذَرسورة األنعام) ١٢٠([ }و[.  

 في دور ذوات الراياتما كانوا يفعلونه مع البغايا المجاهرات  ميعني ما كان عالنية }ما ظَهر ِمنْها{ :وقوله
  . صاحبهسره وال يخفيهما كان عالنية ال يالبغاء، يعني م
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 ال  مما وما يفعله اإلنسان خلسة،يعني ما خفي مثل الزنا مع الخليالت ]سورة األنعام) ١٥١([ }وما بطَن{ :وقوله

 رفة الفواحش فهو داخل في الزنا أو مقامنكل ما كان ظاهراً  ف، هكذا يقال واهللا تعالى أعلم،يظهره للناس

وهذا الذي  ]سورة األنعام) ١٥١([ }وما بطَن{:  فإنه داخل في قولهةن يفعل خفيوكل ما كا }ما ظَهر ِمنْها{: قوله
 لسلف عبارات اما ورد من  م وهو يجمع ما ذكره المفسرون-رحمه اهللا-اختاره كبير المفسرين ابن جرير 

  .في معناها -مرضي اهللا عنه-

ال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
  .)٨()) وما بطنمنها من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر؛أحد أغير من اهللا

عنه رضي اهللا تعالى-قال سعد بن عبادة : اد عن مواله المغيرة قالوقال عبد الملك بن عمير عن ور 

  .لو رأيت مع امرأتي رجالً لضربته بالسيف غير مصفح: -اهوأرض

بعرضه؛ ألن ضربه بعرضه ال يقتل  ال يضربه بحد السيفسيعني " لضربته بالسيف غير مصفح: "قوله
 فإذا أراد أن يضربه بالسيف ضرباًً يؤدبه فيه دون أن يقتله فقد يضربه ،كأنما ضربه بعصا بل يكون ،غالباً

  .راد قتله ضربه بحده وإذا أ،بعرض السيف

 فبلغ ،لو رأيت مع امرأتي رجالً لضربته بالسيف غير مصفح: -رضي اهللا تعالى عنه-قال سعد بن عبادة 
 فواهللا ألنا أغير من سعد واهللا ،أتعجبون من غيرة سعد((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك رسول اهللا 

  . )٩( أخرجاه))طن من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما ب؛أغير مني

تبارك -وهذا مما نص  ]سورة األنعام) ١٥١([ }والَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالْحقِّ{ :وقوله تعالى
  . وإال فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على النهي عنه تأكيداً-وتعالى

 والزنا وما في معناه ،كل ذنب عظيمأي أنها ها معانيمل الفواحش على أعم  ح-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
  . دخوالً أولياًايدخل فيه

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود 

الثيب الزاني والنفس : ثال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثال((
  . )١٠())بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

 ، إال بهذه الثالث المسلمال يحل قتل: هذا الحصر الوارد في هذا الحديث من أهل العلم من يقف عنده ويقول
في قوله   كما سبق قريباًأقوى أنواع الحصر هو -بالنفي واالستثناء-وعرفنا مراراً أن هذا النوع من الحصر 

                                                
باب غيرة اهللا تعالى وتحريم  -ومسلم في كتاب التوبة ) ١٦٩٦ص  / ٤ج ) (٤٣٥٨ ( باب تفسير سورة األنعام- أخرجه البخاري في كتاب التفسير - 8

 ).٢١١٣ص  / ٤ج ) (٢٧٦٠ (الفواحش

ومسلم في ) ٢٦٩٨ص  / ٦ج ) (٦٩٨٠ ())ال شخص أغير من اهللا(( -صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي  -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 9
 ).١١٣٦ص  / ٢ج ) (١٤٩٩(كتاب اللعان 

َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنفَ ِباَألنِف واُألذُن ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح { : باب قول اهللا تعالى–أخرجه البخاري في كتاب الديات  - 10
ومسلم في ) ٢٥٢١ص  / ٦ج ) (٦٤٨٤ (]سورة المائدة) ٤٥( [}ما أنزَل اللّه فَُأولَِئك هم الظَّاِلمونِقصاص فَمن تَصدقَ ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم ِب

  ).١٣٠٢ص  / ٣ج ) (١٦٧٦ (باب ما يباح به دم المسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
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سفُوحا َأو لَحم قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دما م{ :تعالى
  . أخرى غير التي في هذه اآليةورد في السنة تحريم أشياءسبق أنه و ]سورة األنعام) ١٤٥([ }ِخنِزيٍر

 أخرى غير ما في هذا الحديث كقوله  الحكم بالقتل على أمور -صلى اهللا عليه وسلم-ورد عن النبي وكذلك 

من  :-صلى اهللا عليه وسلم–قوله وك )١١())حد الساحر ضربة بالسيف(( :الساحر في -صلى اهللا عليه وسلم–
صلى اهللا -بت عن النبي إلى غير ذلك مما ث )١٢())وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

  .شارب الخمر في المرة الرابعة ك-عليه وسلم

 فروى البخاري عن عبد ، وهو المستأمن من أهل الحرب،وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد
من قتل معاهداً لم (( : مرفوعاً-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -مارضي اهللا تعالى عنه-اهللا بن عمرو 

  .)١٣()) وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما،ئحة الجنةيرح را

من قتل معاهداً له ذمة ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
 )) وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً،اهللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهللا فال يرح رائحة الجنة

  .)١٤(حسن صحيح:  والترمذي وقالهرواه ابن ماج

لم يرح ((آحاد المسلمين ففيه هذا الوعيد عطي أماناً ولو من امرأة أو أي من أأو مستأمناً من قتل معاهداً 
  بهذا-عز وجل-هذا يدل على أن اإلنسان أبعد ما يكون عن الخير وعن التقرب إلى اهللا  و))رائحة الجنة

إنه قد  فمن كان هذا حاله:  ولذلك يقال-نسأل اهللا العافية- ل هذه األمور فكيف بمن يطلب الجنة بمث،األمر
زآحاد الناس إذا أعطوا أحداً من الكفار أماناً أو عهداً  ن؛ أل ذكر من األعذارمهما له سوء علمه فرآه حسناً ني
  .اهللا المستعانف ،يلزم الوفاء بهه فإن

لعلكم تعقلون عن اهللا  به وصاكمهذا مما : أي ]سورة األنعام) ١٥١([ }م تَعِقلُونذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُ{ :وقوله
  .أمره ونهيه

     فهذه األمور اهللا ، وكذاأوصيك بكذاو ،أوصيك بكذا: قولت ،األمر والنهي المؤكد يقال له وصيةيعني أن 

  . المستعان واهللا، يؤكد على التزامها والتمسك بها وعدم اإلخالل بها-تبارك وتعالى-

                                                
وضعفه األلباني ) ٦٠ص  / ٤ج ) (١٤٦٠ (ما جاء في حد الساحر باب -لمصلى اهللا عليه وس- كتاب الحدود عن رسول اهللا أخرجه الترمذي في - 11

عيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث وإسماعيل بن ا وإسم، من هذا الوجهال نعرفه إال مرفوعاً: "وأما الترمذي فقال) ٢٦٩٩(في ضعيف الجامع برقم 
 والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب ،لصحيح عن جندب موقوفوا، ويروي عن الحسن أيضاً، هو ثقة: مسلم العبدي البصري قال وكيع

فإذا عمل ، إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر         : وقال الشافعي ،  وغيرهم وهو قول مالك بن أنس      -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  
 .ووافقه الذهبيصحيح غريب، : وقال الحاكم"  دون الكفر فلم نر عليه قتالًعمالً

صلى -الحدود عن رسول اهللا والترمذي في كتاب ) ٢٦٩ص  / ٤ج ) (٤٤٦٤ (ل قوم لوطل عمباب فيمن عِم -أخرجه أبو داود في كتاب الحدود  - 12
األلباني وصححه ) ٨٥٦ص  / ٢ج ) (٢٥٦١(ل قوم لوط ل عمباب من عِم -وابن ماجه في كتاب الحدود ) ٥٧ص  / ٤ج ) (١٤٥٦ (-اهللا عليه وسلم

 ).٢٤٢٢(في صحيح الترغيب والترهيب يرقم 

  ).٢٥٣٣ص  / ٦ج ) (٦٥١٦ ( بغير جرمباب إثم من قتل ذمياً - أخرجه البخاري في كتاب الديات - 13
ن قتل باب م -وابن ماجه في كتاب الديات ) ٢٠ص  / ٤ج ) (١٤٠٣ ( معاهدةما جاء فيمن يقتل نفساً باب –أخرجه الترمذي في كتاب الديات     - 14

 ).٣٠٠٩(وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ) ٨٩٦ص  / ٢ج ) (٢٦٨٧(ا معاهد
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 فإن الإ و،ابة واألهواء المرديةالشبهات الغلّ و سياج وحصن حصين من اآلفات-عز وجل-بإذن اهللا -العلم 
ن ون وعشرتااثن وأن وعشر و أ تسع عشرة سنةه عمراًإنساناإلنسان يهلك حيث يبحث عن النجاة ولذلك تجد 

توصل إلى كيف واألمور كيف دخل في هذه اً، فيفتي في قضايا كبيرة وهو لم يعقل من تلك األمور شيئسنة 
  .اهللا المستعانبصاحبها، وعرف آفة الجهل كيف تصنع  هذا؟ ولذلك إذا تفكر اإلنسان في هذه النتائج

والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى يبلُغَ َأشُده وَأوفُواْ الْكَيَل والِْميزان ِبالِْقسِط الَ نُكَلِّفُ نَفْسا ِإالَّ {
ِد اللِّه َأوهِبعى وبذَا قُر كَان لَوِدلُواْ وفَاع ِإذَا قُلْتُما وهعسوونتَذَكَّر لَّكُماكُم ِبِه لَعصو سورة ) ١٥٢([ }فُواْ ذَِلكُم

  .]األنعام

والَ { :لما أنزل اهللا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
 آليةا }ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما{ و ]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِهي َأحسن تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي

فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل  فانطلق من كان عنده يتيم ]سورة النساء) ١٠([
 -صلى اهللا عليه وسلم-س له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اهللا بالشيء فيح

:  قال]سورة البقرة) ٢٢٠([ }ويسَألُونَك عِن الْيتَامى قُْل ِإصالَح لَّهم خَير وِإن تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم{ :هللافأنزل ا

]رواه أبو داود[ وشرابهم بشرابهم فخلطوا طعامهم بطعامهم
)١٥(.  

ِإالَّ ِبالَِّتي { : هنا-تبارك وتعالى- اهللا كما قال األيتام لهم مخالطةع عليهم وأباح  وس-عز وجل-يعني أن هللا 
 ِهينسكر هنا  ويدخل في هذا ما ذُ،إال بالخلة والخصلة التي هي أحسن وأجمليعني  ]سورة األنعام) ١٥٢([ }َأح

اليتيم في إناء طعام وشراب  في وضع في السابق تحرجواوذلك أنهم  ،من مخالطتهم في طعامهم وشرابهم
طعام  بتقدير لهم -عز وجل-هللا رخص اف كبيرةالمشقة  من الكم لما في ذل وطعام عيالهم عن طعامهمنفرٍد
 فهذه ، وما عليهليتيمما لقدر يمعاً ثم  الطعام الطعام فيخلطمن  ويقدر لنفسه ولعياله ما يحتاجون إليه ،اليتيم

 الطعام إذا وضع تبار أن بقاءباع وحده  باقي الطعام الذي أعد لليتيمرمىيالصحيحة بدالً من أن الطريقة هي 
 ]سورة البقرة) ٢٢٠([ }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{ :-عز وجل- ولذلك قال اهللا يفسده،لألكل فلم يؤكل 

وبين من يفعل ذلك استغالالً ومبادرة يريد  مال هذا اليتيم  بين من يتحرى وقصده حفظاًفرقبمعنى أن هناك 
  .يبلغ أشدهوقبل أن يكبر  اليتيم مالأن يستحوذ على 

 في رواِجتَّا((:  كما في الحديثمال اليتيمتثمير  ]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{: في قولهويدخل 
 ولو كانت ، والمقصود بتثمير مال اليتيم أن يكون ذلك بالطرق المأمونة)١٦())الزكاة ذهبهاأموال اليتامى ال تُ

 مثل ، بمعنى أنه ال يضع أموال اليتيم في مشروعات قد تكون عالية الربح لكنها عالية المخاطرة،رباح قليلةاأل
عند  وكذلك ال توضع أموال اليتامى ، فمثل هذا ال يضع فيه مال اليتيم المعروفةالطريقة باالتجار باألسهم مثالً

إذا  حتى أرباحاًال وات من أموال المساهمين  فيعطونهم طعماً لمدة سنالذين يوظفون أموال الناس زعماً
 وكم ذهب من أموال اليتامى بمثل هذه ،ارتاضت نفوسهم واستحوذ عليهم الطمع أضاعوا أموالهم وأتلفوها

                                                
 .وحسنه األلباني) ٧٣ص  / ٣ج ) (٢٨٧٣ (الطعامي مخالطة اليتيم ف باب – أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا - 15

–موقوفاً على عمر بن الخطاب  ) ٣٥٣ص  / ٢ج ) (٨٦٣ (جارة لهم فيهاباب زكاة أموال اليتامى والت - أخرجه مالك في موطئه في كتاب الزكاة - 16
 ).٨٧( فلم يثبت، انظر ضعيف الجامع لأللباني حديث رقم -صلى اهللا عليه وسلم– وأما رفعه إلى رسول اهللا -رضي اهللا عنه
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في ا تساهلو لهم  المال لم يكنوالناس غالباً إذا كان ،ضامن فهوفي مثل هذه المشاريع ومن وضعها الطرق، 
 مال اليتيم  فالحاصل أن،ال يخسرون شيئاًإنهم إن ربح وإال ف ف معه واالتجار بهالتعاملفي وتصريفه و صرفه

يالباًلكن تكون هذه الطرق في االستثمار من الطرق المأمونة غ ،ولو بأرباح زهيدة جداًر ثم.  

باألكل  ربع ]سورة النساء) ١٠([ }ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما{ : في سورة النساءفي قوله تعالىو
لكن لما كان غالب وجوه االنتفاع هو األكل عبر به وإال فكما هو معروف  والمقصود به سائر وجوه االنتفاع

عن األصوليين في مفهوم الموافقة المساوي فإن تغريق مال اليتيم وتحريق مال اليتيم أو صرف مال اليتيم 
  . كله داخل في أكل مال اليتيم،غير هذاباللعب أو النزهة أو السياحة أو 

ال  و]سورة األنعام) ١٥٢([ }والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم{ :في سورة األنعام نهى عن االقتراب من مال اليتيم فقالو
أنك تكون بمنأى  فمعنى ذلك ال تقرب هذا الشيء: أبلغ من النهي عن أكله؛ ألنك إذا قلتذا األسلوب ه شك أن
  .اماًعنه تم

 سبق الكالم حول ما بالخصلة التي هي أحسن مثلأي  ]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ :وقوله

  .المخالطة واالتجار به

وإذا كان،وينفق عليه منهه مال يعالج هذا اليتيم من فتصرف فيها لمقتضى المصلحةومعلوم أن أموال األيتام ي  

 ]سورة النساء) ٦([ }فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف{ :-عز وجل-كما قال اهللا ففقيراً ونه ئ ش يقوم على الذيولي هذا اليتيم

 دون أن ما يصلح لمثله  ويلبسيأكليعني أنه  ]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{: هذا داخل في قولهو

إذا كانت المصلحة مقتضية أن  و،ك سبيالً إلى إتالفهيتوسع في أخذ مال هذا اليتيم والصرف منه فيكون ذل
أجرة يضعها مقابل سكنه فإنه يحسب اً ان هذا اإلنسان غني بأن كاليتيم في داره فإن كان يجد قيمةيسكن مع 

 لضعفه فال بأس ليس استغالالً وفي مال اليتيم وإذا كان فقيراً فإن سكناه إن كانت مبنية على مصلحة اليتيم 
   .]سورة البقرة) ٢٢٠([ }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{ :، قال تعالىةمعه من غير أجرأن يسكن 

يعني حتى  :وغير واحد من السلف ومالك قال الشعبي ]سورة األنعام) ١٥٢([ }حتَّى يبلُغَ َأشُده{ :قوله تعالى
  .يحتلم

 ،إذا بلغ ثماني عشرة سنة :بعضهم يقول فبلوغ األشدهنا  لكن المقصود بالبلوغ ،حتى يحتلم : يقولبعضهم
إذا بلغ :  يقولوبعضهم ،ثالثين الإذا بلغ: ولوبعضهم يق ، سنةإذا بلغ خمساً وعشرين :وبعضهم يقول

 ،األربعين  لكنه يكتمل إذا بلغ اإلنسان، وهذا كله من بلوغ األشد،إذا بلغ الخمسين:  يقول وبعضهم،األربعين
قد بلغ أشده لكن لم يبلغ أشده حينما وصل إلى الخمسين وإنما بلغ ذلك :  أيضاًسين فإنه يقال لهومن بلغ الخم

 ،رجى له بعد ذلك رشد ومن لم يحصل له ذلك من الرشد وبلوغ األشد في سن األربعين والخمسين فال ي،قبله
 أن : والثاني،سن البلوغأن يصل إلى : األول:  أن يكون ذلك بمجموع أمرين-واهللا تعالى أعلم-واألقرب 

حتَّى { اختبروهم: أي ]سورة النساء) ٦([ }وابتَلُواْ الْيتَامى{ : قال-عز وجل-يحسن التصرف في المال؛ ألن اهللا 
مالَهوَأم ِهمواْ ِإلَيفَعا فَادشْدر منْهتُم مآنَس فَِإن لَغُواْ النِّكَاحلَغُواْ {: ذكر األمرين فهو ]سورة النساء) ٦([ }ِإذَا بب

ا{ هذا سن البلوغ }النِّكَاحشْدر منْهتُم مآنَس يعني حسن ،إن علمتم منهم رشداً:  أي]سورة النساء) ٦([ }فَِإن 
 مثالً  خمسين رياالً بأن يعطىنظر كيف يتصرف فيهعطى شيئاً من المال وييختبر بأن  في،التصرف في المال
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ن ن التصرف بالمال فمعنى ذلك أنه لم يِح شيئاً ال يفعله اإلنسان العاقل الرشيد الذي يحساشترى بهاففإن رجع 
  . فإن أحسن التصرف دفع إليه ماله،ختبر مرة ثانية ثم ي مدةنتظر فيالوقت إلعطائه المال

 تعالى بإقامة العدل في األخذ  يأمر]سورة األنعام) ١٥٢([ }وَأوفُواْ الْكَيَل والِْميزان ِبالِْقسِط{ :وقوله تعالى
* الَِّذين ِإذَا اكْتَالُواْ علَى النَّاِس يستَوفُون* ويٌل لِّلْمطَفِِّفين{ : كما توعد على تركه في قوله تعالى،واإلعطاء

ونخِْسري منُوهزَأو و مِإذَا كَالُوهو* م مَأنَّه ُأولَِئك ظُنَألَا يوثُونعِظيٍمِل* بٍم عوي*  بِلر النَّاس قُومي موي
الَِمينكانوا يبخسون المكيال والميزان أمة من األمم وقد أهلك اهللا ]سورة المطففين) ٦-١([ }الْع.  

طأ من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخ: أي ]سورة األنعام) ١٥٢([ }الَ نُكَلِّفُ نَفْسا ِإالَّ وسعها{ :وقوله تعالى
  .بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فال حرج عليه

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين { :كقوله ]سورة األنعام) ١٥٢([ }وِإذَا قُلْتُم فَاعِدلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى{ :وقوله
 يأمر تعالى بالعدل في ،بهها في سورة النساءوكذا التي تش ]سورة المائدة) ٨([ اآلية }ِللِّه شُهداء ِبالِْقسِط

  .  واهللا تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال،الفعال والمقال على القريب والبعيد

 ، التي أوصاكم بها فأوفوايقول وبوصية اهللا :قال ابن جرير ]سورة األنعام) ١٥٢([ }وِبعهِد اللِّه َأوفُواْ{ :وقوله
  . وذلك هو الوفاء بعهد اهللا، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله،أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكموإيفاء ذلك 

 مهذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليك:  يقول تعالى]سورة األنعام) ١٥٢([ }لَعلَّكُم تَذَكَّرون ذَِلكُم وصاكُم ِبِه{
  .كنتم فيه قبل هذان وتنتهون عما تتعظو: أي }لَعلَّكُم تَذَكَّرون{ ،فيه

}تَتَّقُون لَّكُماكُم ِبِه لَعصو ِبيِلِه ذَِلكُمن سع قَ ِبكُمَل فَتَفَربواْ السالَ تَتَِّبعو وها فَاتَِّبعتَِقيمساِطي مذَا ِصره َأنو{ 

  .]سورة األنعام) ١٥٣([

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم  :معنىب ون في موضع نصبيحتمل أن يك }وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما{ :قوله
وأن هذا  :يعني في جملة ما أمر أن يتلوه عليهم، عليكم أال تشركوا به شيئاً وأن هذا صراطي مستقيماً

  .فاتبعوه وبأن هذا صراطي مستقيماً ذلكم وصاكم به :هكذاويحتمل أن يكون في محل جر ، صراطي مستقيماً

  .وألن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل: وسيبويهالخليل كوبعضهم يقول 

 ، يكون على االستئناف، واهللا أعلم)ن هذا صراطي مستقيماًإو(" نِإ"قراءة حمزة والكسائي بكسر همزة وعلى 
  .صراطي المستقيمهي هذه الوصايا التي ذكرت في هذه اآليات : يعني كأنه يقول

والَ تَتَِّبعواْ السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم { :في قوله -مارضي اهللا تعالى عنه-باس  طلحة عن ابن عيقال علي بن أب
ونحو  ]سورة الشورى) ١٣([ }َأن َأِقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا ِفيِه{ : وفي قوله]سورة األنعام) ١٥٣([ }عن سِبيِلِه

  .هذا في القرآن

ان قبلهم  إنما هلك من كههاهم عن االختالف والتفرقة وأخبرهم أنأمر اهللا المؤمنين بالجماعة ون: قال
  . ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد،بالمراء والخصومات في دين اهللا

   خط رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد بن حنبل عن عبد اهللا وهو ابن مسعود 

 : وخط عن يمينه وشماله ثم قال))هذا سبيل اهللا مستقيماً((:  خطاً بيده ثم قال-صلى اهللا عليه وسلم-

وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه والَ { : ثم قرأ)) ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه،هذه السبل((
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صحيح اإلسناد ولم : واه الحاكم وقالوكذا ر ]سورة األنعام) ١٥٣([ }تَتَِّبعواْ السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِه
  .)١٧(يخرجاه

كنا جلوساً عند : قال -رضي اهللا تعالى عنه-بد بن حميد واللفظ ألحمد عن جابر وروى اإلمام أحمد وع
وخطين عن يمينه وخطين عن  ))هذا سبيل اهللا((:  فخط خطاً هكذا أمامه فقال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

وَأن هذَا ِصراِطي { :ثم وضع يده في الخط األوسط ثم تال هذه اآلية ))شيطانهذه سبل ال((: شماله وقال
تَتَّقُون لَّكُماكُم ِبِه لَعصو ِبيِلِه ذَِلكُمن سع قَ ِبكُمَل فَتَفَربواْ السالَ تَتَِّبعو وها فَاتَِّبعتَِقيمسسورة األنعام) ١٥٣([ }م[ 

  .)١٨(ي كتاب السنة من سننه والبزارفواه أحمد وابن ماجه ور

نا تركَ :ما الصراط المستقيم؟ قال :-رضي اهللا تعالى عنه-ابن جرير أن رجالً قال البن مسعود  وروى
 ثم رجال ،وعن يساره جواد  وعن يمينه جواد،في أدناه وطرفه في الجنة -صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

فمن أخذ في تلك الجوا، بهميدعون من مر ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى  ،به إلى النار  انتهتد
 }وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه والَ تَتَِّبعواْ السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِه{ : ثم قرأ ابن مسعود،الجنة

]سورة األنعام) ١٥٣([ اآلية
)١٩(.  

 -صلى اهللا عليه وسلم- عن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-سمعان أحمد عن النواس بن وروى اإلمام 

وعلى األبواب  ضرب اهللا مثالً صراطاً مستقيماً وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة((: قال
دخلوا الصراط المستقيم جميعاً وال ايا أيها الناس هلموا :  وعلى باب الصراط داع يدعو،ستور مرخاة

 ال ،ويحك : فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئاً من تلك األبواب قال، يدعو من فوق الصراط وداع،تفرقوا

 وذلك ، واألبواب المفتحة محارم اهللا، والسوران حدود اهللا،تفتحه فإنك إن فتحته تلجه فالصراط اإلسالم
 ورواه )) كل مسلمط واعظ اهللا في قلبالداعي على رأس الصراط كتاب اهللا والداعي من فوق الصرا

  .)٢٠(حسن غريب:  وقال الترمذي،الترمذي والنسائي

النهي عن قتل األوالد  و-عز وجل-التوحيد وما ذكر بعده من حدود اهللا  كالوصايا فية هذه األشياء المذكور
 هذه ، وما أشبه ذلك، وإيفاء المكيال والميزان،أحسنهي ومقارفة الفواحش وعن قربان مال اليتيم إال بالتي 

 فكلما كان اإلنسان محققاً لهذه الشرائع ممتثالً كلما كان ،ل شرائع اإلسالم الذي هو الصراط المستقيمتفاصي
من  :-رحمه اهللا- كما قال الحافظ ابن القيم ،كان سيره متعثراً وكلما خرج عنها ، على الصراط مستقيماًهسير

الصراط في اآلخرةجي أن يستقيم سيره علىاستقام سيره على هذا الصراط في الدنيا ر .  

كل من دعا إلى ما يخالف الصراط المستقيم و ، الدعاة إلى جهنم فهموأما الدعاة الذين يدعون إلى تلك السبل
مثل ما ال ينقض : -رحمه اهللا- تيمية يقول شيخ اإلسالم ابنما ك وهذا ، من هؤالء الدعاة أياً كانت دعوتهوفه

                                                
 .إسناده حسن :وقال شعيب األرنؤوط) ٢٦١ص  / ٢ج ) (٢٩٣٨(والحاكم ) ٤٦٥ص  / ١ج ) (٤٤٣٧( أخرجه أحمد - 17

) ٦ص  / ١ج ) (١١ (-صلى اهللا عليه وسلم-باب اتباع سنة رسول اهللا  - افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلمأخرجه ابن ماجه في  - 18

 ).١٦(وصححه األلباني في الظالل برقم ) ٣٤٥ص  / ١ج ) (١١٤١(وعبد بن حميد ) ٣٩٧ص  / ٣ج ) (١٥٣١٢(وأخرجه أحمد 

  ).٣٨٦ص  / ٣ج (وذكره السيوطي في الدر المنثور ) ٣٧١ص  / ٩ج ) (٧٠١٦(رجه ابن األثير في كتابه جامع األصول أخ - 19
 ).٣٨٨٧(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٨٢ص  / ٤ج ) (١٧٦٧١(أخرجه أحمد  - 20
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 المستقبل فهي كل دعوة مضلة موجودة أو توجد في؛ ألن األشياءال تستطيع أن تستقصي هذه  يعني ،الوضوء
  .داخلة في هذا

ولهذا جمع  ،ألن الحق واحد د سبيله؛وح إنما ]سورة األنعام) ١٥٣([} ه والَ تَتَِّبعواْ السبَلفَاتَِّبعو{ :له تعالىوقو
 آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر والَِّذين اللّه وِلي الَِّذين{ : كما قال تعالى،السبل لتفرقها وتشعبها

ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكاِت ُأوالنُّوِر ِإلَى الظُّلُم نم مونَهخِْرجالطَّاغُوتُ ي مآُؤهِليواْ َأو٢٥٧([ }كَفَر (

  .]سورة البقرة

  قيط باليتم؟ وهل له أحكام اليتيم؟هل يصح أن يوصف الل: مسألة

ما يذكر في اليتيم له أيضاً  و،مال فحكمه كحكم اليتيم في هذاله  كانإن  لكن ، يتيم شرعاً:ال يقال لهاللقيط 
 ]سورة الضحى) ٩([ }ما الْيِتيم فَلَا تَقْهرفََأ{ : كما قال تعالى والشفقة واإلحسان إليه وعدم قهرههمن الحنو علي

 وما أعمام وأقارب وجد وأذلك من باب أولى؛ ألن اليتيم قد يكون له أم يعامل ب:  بل قد يقال مثل هذاه فييقال
ال يوجد في  وفهو ال أقارب له في الوجود أصالً اللقيط أما ، فهو ربما يعيش في أسرة تحوطه،أشبه ذلك

يعيش  فهو ،ليس له أحداء عر أنه هبيش و،و أحد في هذا العالمأو خال أو عم أو أب أقاموسه شيء اسمه أم 
 يويع ولذلك إذا وصل إلى سن يميز ، من اليتيمأشد ولذلك فإن وضع اللقيط ؛في مجتمع ال يمت إليه بصلة

تذهب  الي أنت أب: لوقي بثوبه وفإنه يتعلقه وأحبله  واستراح هاطمأن إليفزاره شخص ففيه بعض الشيء 
  !!عني

في عرفنا بعد سن - صل إلى سن الزواج وبل ربماتعداه ى سن البلوغ وصل إلؤالء اللقطاء ربما وه وبعض
يظن أنه  أب وضع له أسموال يعلم أنه  هتربي التي سرة ال ينتسب إلى األأنه لقيط وهو ال يعرف -العشرين
 ، الهستيريااعترته حالة من فإذا عرف الحقيقة فربما إن أهلك قد ماتوا أو نحو هذا: قيل لهربما  و،حقيقي

  .نسأل اهللا العافية ، ما بين الفينة واألخرى يقع ويتكرر وهذا شيء،ينهار ويبكيف

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين انبينوصلى اهللا وسلم على واهللا أعلم، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٣(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،، الحمد هللا رب العالمين

 موسى الِْكتَاب تَماما علَى الَِّذي َأحسن ثُم آتَينَا{ :ر قوله تعالىيفي تفس - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ْؤِمنُوني ِهمبم ِبِلقَاء رلَّهةً لَّعمحرى ودهٍء وتَفِْصيالً لِّكُلِّ شَياتَّقُواْ  *وو وهفَاتَِّبع كاربم لْنَاهَأنز ذَا ِكتَابهو

ونمحتُر لَّكُممسورة األنعا) ١٥٥-١٥٤([ }لَع[.  

عطف  ]سورة األنعام) ١٥٣([ }وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه{ : عن القرآن بقولهلما أخبر اهللا سبحانه
وكثيراً ما يقرن سبحانه بين  ]سورة األنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{ : فقال،بمدح التوراة ورسولها

  .ذكر القرآن والتوراة

نبينا محمد ، أشرف األنبياء والمرسلينعلى والصالة والسالم ، الحمد هللا رب العالمين، هللا الرحمن الرحيمبسم ا
  : أما بعد،وعلى آله وصحبه أجمعين

 }قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم علَيكُم{ : أوصى بتلك الوصايا العشر التي ابتدأها بقوله-تبارك وتعالى-إن اهللا ف

  "ثم"ـالتعبير هنا بو ]سورة األنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{ :اثم قال بعده اآليات ]سورة األنعام) ١٥١([

تبارك -هو أن اهللا ثير سؤاالً وي قد يسبب إشكاالً أو -في أصل معناها تفيد الترتيب مع التراخيالتي -
 ، هذه الوصايا-صلى اهللا عليه وسلم- قبل أن يقول لنبيه -صلى اهللا عليه وسلم- قد أرسل موسى -وتعالى

 -عز وجل-قد أرسله اهللا  مع أن موسى ]سورة األنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{ :قال ففكيف عبر بذلك

 ،واوإن ثم هنا بمعنى ال:  ولهذا فإن بعض أهل العلم قال؟هذا بزمان بعيد كما هو معلوم وآتاه الكتاب قبل
 ، وآتينا موسى الكتاب يعني]سورة األنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{ : فقوله،والواو ال تقتضي الترتيب

  .هنا تفيد العطف فقط كالواو تماماً" ثم" فـ،أخبر عن إيتاء موسى الكتابأي أنه 

 ، تماماً على الذي قد آيتنا موسى الكتاب ثم كنا: والتقدير،هناك مقدراً محذوفاًإن : ومن أهل العلم من يقول
  .تدل على الزمن الماضي كما هو معلوم" كان"و

وذكر – قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم :معنى إن ال:يقول يربط بين اآليات فومن أهل العلم من
سورة ) ١٥٤([ } الِْكتَابثُم آتَينَا موسى{ : ثم أتلو إيتاء موسى الكتاب تماماً، وعلى هذا يكون قوله-المحرمات

صلى -ثم أتل خبر موسى   عليكم ربكمحرم، فالمعنى تعالوا أتل ما من جملة المأمور بتالوته عليهم ]األنعام
  .وأن اهللا آتاه الكتاب -اهللا عليه وسلم

 ،همأقوام -عليهم الصالة والسالم-قديمة أوصى بها األنبياء  الوصايا العشر هذهإن : وبعض أهل العلم يقول
هذه الوصايا قبل موسى أي أن  ،ثم ذكر بعد ذلك إيتاء الكتاب لموسى -صلى اهللا عليه وسلم–ذكرها اهللا لنبيه 

 ، فلما ذكر هذه الوصايا القديمة التي يوصي بها األنبياء، بها األنبياء أقوامهمىوصأ -عليه الصالة والسالم-
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 ،لترتيب والتراخيى بابها لعل" ثم"كون  وعلى هذا المعنى ت]رة األنعامسو) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{: قال
  .سابقة إليتاء موسى الكتابأي أن الوصايا 

دالة على ترتيب الوقائع واألشياء الحاصلة في  وليست هنا هي لترتيب األخبار فقط" ثم"إن : وبعضهم يقول
 ، ثم إنك ذهبت إلى السوق، أتيت إلى المسجدأنت:  ومثال ذلك أن تقولوهذا معروف في لغة العرب ،الخارج

هو  وإنما المقصود ،قد ال تكون هذه األشياء في الخارج مرتبة بهذه الطريقةجرت فا ثم إنك ت،ثم إنك تزوجت
ها هنا تفيد الترتيب لكن "ثم" أن  يعني،ذكر خبر بعد خبر وإن كان الوقوع ليس بهذه الطريقة في الترتيب

سورة ) ١٧([ }ثُم كَان ِمن الَِّذين آمنُوا{ :-على قول بعض أهل العلم-قوله تعالى مثالً ك ،ترتيب األخبار فقطل

  .وإال لكان مشكالً أن اإليمان هو أصل في العمل لكن ليس المقصود بذلك الترتيب بحسب الوقوع مع ]البلد

المقدر  لكن اً محذوفاًيه مقدرفأي أن  ، يقول بقول من قال بالتقدير-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير و
 يعني أن اهللا ،آتى ربك موسى الكتاب: ثم قل بعد ذلك يا محمد:  هكذا-رحمه اهللا-المحذوف عند ابن جرير 

  .آتى موسى الكتاب تماماً على الذي أحسني رب نإ: لوقيثم و الوصايا العشر أمره بأن يتل

 محمداً -عز وجل-إيتاء موسى الكتاب كان قبل أن يخبر اهللا  والجميع يعلم أن ،تحتملها اآلية كلها هذه األقوال
  .هذا قطعاً ال يدل على ترتيبها بحسب الوقوع ولذلك فإن ، عن هذه القضايا-صلى اهللا عليه وسلم-

ه غاية ما نعلم أن هذبل  ،ال دليل عليهأقوامهم ن هذه الوصايا قديمة كان يوصي بها األنبياء إ: وقول من قال
 }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{:  ثم قال،قبُلموجودة  أما االدعاء بأنها كانت ،ت موجودة في التوراةالوصايا كان

  .بعد ما كان يوصي بها األنبياء فهذا بعيد ]سورة األنعام) ١٥٤([

 وهذا له نظائر ، ولعله أقرب هذه الوجوه،نها لترتيب األخبار قول له وجه قريب من النظرإ: وقول من قال

  . واهللا تعالى أعلم،في القرآن

عطف  ]سورة األنعام) ١٥٣([ }وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه{ :لما أخبر اهللا سبحانه عن القرآن بقوله
  .]سورة األنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب{: فقال بمدح التوراة ورسولها

وِمن قَبِلِه ِكتَاب موسى ِإماما ورحمةً وهذَا { :ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالىوكثيراً ما يقرن سبحانه بين 
قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه { :وقوله أول هذه السورة ]سورة األحقاف) ١٢([ }ِكتَاب مصدقٌ لِّسانًا عرِبيا

وهذَا { : وبعدها]سورة األنعام) ٩١([ اآلية }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيراموسى نُورا وهدى لِّلنَّاِس 
كاربم لْنَاهَأنز سورة األنعام) ٩٢([ اآلية }ِكتَاب[.  

) ٤٨([ }ي ِمثَْل ما ُأوِتي موسىفَلَما جاءهم الْحقُّ ِمن ِعنِدنَا قَالُوا لَولَا ُأوِت{ :وقال تعالى مخبراً عن المشركين

الُوا ِإنَّا ِبكُلٍّ َأولَم يكْفُروا ِبما ُأوِتي موسى ِمن قَبُل قَالُوا ِسحراِن تَظَاهرا وقَ{ :قال تعالى ]سورة القصص
وننَا ِإنَّا { :الجن أنهم قالوا وقال تعالى مخبراً عن ]سورة القصص) ٤٨([ }كَاِفرما قَوا ُأنِزَل ِمن ينَا ِكتَابِمعس

  .]سورة األحقاف) ٣٠([ اآلية }بعِد موسى مصدقًا لِّما بين يديِه يهِدي ِإلَى الْحقِّ

  إليهالكتاب الذي أنزلناه آتيناه :أي ]سورة األنعام) ١٥٤([ }تَماما علَى الَِّذي َأحسن وتَفِْصيالً :وقوله تعالى

وكَتَبنَا لَه ِفي اَأللْواِح ِمن كُلِّ { : كقوله،لما يحتاج إليه في شريعته كامالً جامعاً ]سورة األنعام) ١٥٤([ }تَماما{
  .]سورة األعراف) ١٤٥([اآلية  }شَيٍء
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  ويمكن أن يكون مفعوالً، تماماًتم: ، تقول مصدراًيمكن أن يكون ]سورة األنعام) ١٥٤([ }تَماما{ : أن قولهيعني

  .واهللا أعلم ،ألجل التمام آتينا موسى الكتاب: ، أيألجله

جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا  :أي ]سورة األنعام) ١٥٤([ }علَى الَِّذي َأحسن{ :وقوله تعالى
 ابتَلَى ِإبراِهيم ربه وِإِذ{ :وكقوله ]سورة الرحمن) ٦٠([ }هْل جزاء الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسان{ :كقوله وطاعتنا

وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا { :وكقوله ]سورة البقرة) ١٢٤([ }ي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماماِبكَِلماٍت فََأتَمهن قَاَل ِإنِّ
وِقنُوناِتنَا يكَانُوا ِبآيوا وربا صسورة السجدة) ٢٤([ }لَم[.  

 وقيامه بأوامرنا ،أي جزاء على إحسانه في العمل ":قال ]سورة األنعام) ١٥٤([ }علَى الَِّذي َأحسن{ :قولهفي 
  ."وطاعتنا

حتمل أن يوعلى هذا فالذي أحسن  ، وهذا هو الظاهر المتبادر،فعل ماض" أحسن "عامة أهل العلم على أن
أحسن في طاعة اهللا أنه ، والمعنى ليه ابن كثير الذي مشى عذا هو وه-عليه الصالة والسالم- موسى يكون

صلى -كون صفة لموسى ي }الَِّذي َأحسن{ :ولهقوعليه ف -تبارك وتعالى- واالنقياد لربه واالستجابة ألوامره
ميماً يعني تت ]سورة األنعام) ١٥٤([ }تَماما علَى الَِّذي َأحسن{ : تعالىقولهمعنى على هذا يكون و -اهللا عليه وسلم

 عليه باإليمان  اهللامتن إذ ، فصارت نعمة اهللا عليه سابغة تامةأحسن في طاعة ربهلنعمتنا عليه، وذلك أنه 

  .والقبول واإلذعان والعمل الصالح وفوق ذلك أيضاً آتاه الكتاب

  .-هللارحمه ا- وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،هذا هو المعنى الذي مشى عليه ابن كثير

 ،اسم موصول ]سورة األنعام) ١٥٤( [}تَماما علَى الَِّذي َأحسن{ :من قوله" الذي" إن :ومن أهل العلم من يقول
والَِّذي قَاَل { : كقوله تعالىواألسماء الموصولة سواء كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة فإنها من صيغ العموم

األسماء  ف،القولهذا وقع منه يعني كل من  -على أحد المعنيين- ]رة األحقافسو) ١٧([ }ِلواِلديِه ُأفٍّ لَّكُما
تَماما علَى {  ليكون معنىعلى العمومى االسم الموصول هنا  فمن أهل العلم من أجر،الموصولة هي للعموم

نسَأح عليهم -عز وجل- أتم اهللابالعمل الصالح واإليمان   الذين أحسنوا:يعني ]سورة األنعام) ١٥٤( [}الَِّذي 

سورة ) ١٥٤( [}علَى الَِّذي َأحسن{:  أي أن قوله، وآتاه الكتاب-صلى اهللا عليه وسلم- وبعث موسى ،النعمة

 ،وإنما يرجع إلى كل من اتصف بهذه الصفةفحسب  -صلى اهللا عليه وسلم-يرجع إلى موسى  ال ]األنعام
  .]سورة األنعام) ١٥٤([ )على الذين أحسنواتماماً ( في اآلية قراءة غير متواترة المعنى ويؤيد هذا

ثم آتينا موسى الكتاب  " وعليه يكون الكالم-عز وجل-من أهل العلم من يرجع الضمير المستتر إلى اهللا و
تبارك -هي بإحسان اهللا  -حسية أو معنوية-كل نعمة تحصل للعبد وذلك أن " اهللا إليه تماماً على الذي أحسن

  .على العبدفضاله إو -وتعالى

، أي أن موسى  واهللا تعالى أعلم،هو الذي يلوح من ظاهر هذه اآليةو ،لكن المعنى األول أكثر تبادراً وأقرب
 فأنزل -تبارك وتعالى- بعد أن كان محسناً منقاداً مطيعاً لربه  أتم اهللا عليه النعمة-صلى اهللا عليه وسلم–

  .عليه الكتاب وكان ذلك تتميماً للنعمة عليه

 أنزله اهللا عليه فيه مدح لكتابه الذي ]سورة األنعام) ١٥٤([ }وتَفِْصيالً لِّكُلِّ شَيٍء وهدى ورحمةً{ :له تعالىقوو

}ْؤِمنُوني ِهمبم ِبِلقَاء رلَّهسورة األنعام) ١٥٤([ }لَّع[.  
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 ،تباع القرآنافيه الدعوة إلى  ]سورة األنعام) ١٥٥([ }كُم تُرحمونوهذَا ِكتَاب َأنزلْنَاه مبارك فَاتَِّبعوه واتَّقُواْ لَعلَّ{
 ووصفه بالبركة لمن اتبعه ،والدعوة إليه في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به عباده -سبحانه- يرغب

  .وعمل به في الدنيا واآلخرة؛ ألنه حبل اهللا المتين

عظيم البركات هذا كتاب :  فيقالعلى أعم معانيها" مبارك" لفظة تحمل }ك ِكتَاب َأنزلْنَاه مباروهذَا{: في قوله
يبارك  أي أنه ،رتنا البركاتماشتغلنا بالقرآن فغ:  كما قال بعض أهل العلم، اآلخرةعه في الدنيا وفيبلمن ات

لقرآن يتقلب في بركة إذا كان يعيش مع هذا ا فهو ،ونه كلهائ وفي ش،للعبد في وقته وفي عمله وفي بذله
حصل ، وت له إلى ألوان الخيرات-تبارك وتعالى-حصل له البركة أيضاً بتوفيق اهللا وت ،ويشتغل بهذا القرآن

 فهذا القرآن ،له أيضاً أنواع الهدايات إضافة إلى ما يحصل له في اآلخرة من األجور والدرجات العلى
  .مبارك

 فبعض الناس يبذل جهوداً ،بركة االشتغال بالقرآنمن كثير من األشياء ال نجد لها تفسيراً إال أنها توجد و
وما فمن ذلك المدارس النسائية  ،ال تفسير لها فيما يظهر إال بركة هذا القرآنتنتج عنها أمور عظيمة بسيطة 

فمن  ، إال بركة القرآن فقطن على أيديه-عز وجل-فيها من جهود عجيبة ال أجد تفسيراً لكثير مما يجريه اهللا 
من عزته أنه ال  و،-عز وجل-كما وصف اهللا وعزيز كتاب مبارك رآن غمرته البركات؛ ألنه اشتغل بالق

 ،المشتغلة بغيره من اللهو أو العلوم التي هي دونه ويوفق لمعانيه وال تفتح مغاليقه على القلوب المعرضة عنه
فيما ينقله بعضهم إلى ذلك  -رحمه اهللا-اإلسالم ابن تيمية وأشار شيخ  ،أو نحو ذلك مع الغفلة عن هذا القرآن

كذلك : قالومما  )١())إن المالئكة ال تدخل بيتاً فيه كلب وال صورة(( :-صلى اهللا عليه وسلم–عند قوله 
  . واهللا المستعان،القلوب إذا كانت تحمل أخالق الكالب فإن المالئكة ال تدخلها بالمعاني الطيبة

}ا ُأنِزَل الِْكتَابَأن تَقُولُواْ ِإنَّملَغَاِفِلين ِتِهماسن ِدرِإن كُنَّا عِلنَا وِن ِمن قَبلَى طَآِئفَتَيَأنَّا ُأنِزَل *  ع تَقُولُواْ لَو َأو
آياِت اللِّه علَينَا الِْكتَاب لَكُنَّا َأهدى ِمنْهم فَقَد جاءكُم بينَةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ فَمن َأظْلَم ِممن كَذَّب ِب

 ]سورة األنعام) ١٥٧-١٥٦([ }عنْها سنَجِزي الَِّذين يصِدفُون عن آياِتنَا سوء الْعذَاِب ِبما كَانُواْ يصِدفُون وصدفَ

 يعني لينقطع ،إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئال تقولوا: ال ابن جريرق
ولَولَا َأن تُِصيبهم مِصيبةٌ ِبما قَدمتْ َأيِديِهم فَيقُولُوا ربنَا لَولَا َأرسلْتَ ِإلَينَا رسولًا فَنَتَِّبع { :كقوله تعالىعذركم 

اِتكسورة القصص) ٤٧([ اآلية }آي[.  

كراهية أن : قول من قال وقريب من هذا ،هو من أحسن ما قيل فيها -اهللارحمه -هذا الذي ذكره ابن جرير 
لنقطع  يعني لئال تقولوا ذلك أي ، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني كراهية أن تقولوا،تقولوا

  .عذركم ونقيم عليكم الحجة

رضي -قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  ]سورة األنعام) ١٥٦([ }علَى طَآِئفَتَيِن ِمن قَبِلنَا{ :وقوله تعالى
  .وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد، هم اليهود والنصارى :-ما تعالى عنهاهللا

                                                
 ٣ج ) (٣١٤٤ (فإن في إحدى جناحيه داء وفي األخرى شفاء اب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ب-أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 1

باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحـوه وأن                 -الزينة  ومسلم في كتاب اللباس و    ) ١٢٠٦ص  / 
 ).١٦٦٥ص  / ٣ج ) (٢١٠٦ ( فيه صورة وال كلبال يدخلون بيتاً -عليهم السالم-المالئكة 
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ألنهم ليسوا  وما كنا نفهم ما يقولون؛: أي ]سورة األنعام) ١٥٦([ } عن ِدراسِتِهم لَغَاِفِلينوِإن كُنَّا{ :وقوله
  .بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه

 ولذلك ،ال نعرف لغتهم؛ ألنا يعني عن تالوتهم ]سورة األنعام) ١٥٦([ }ن ِدراسِتِهم لَغَاِفِلين عوِإن كُنَّا{: قوله
هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيِهم { : هذا الكتاب بلغتهم، قال تعالى-عز وجل-أنزل اهللا 

  .]سورة الجمعة) ٢([ }آياِتِه

وقطعنا تعللكم أن : أي ]سورة األنعام) ١٥٧([ }َأو تَقُولُواْ لَو َأنَّا ُأنِزَل علَينَا الِْكتَاب لَكُنَّا َأهدى ِمنْهم{ :وقوله
وَأقْسموا ِباللَِّه جهد َأيماِنِهم { : كقوله،ا أهدى منهم فيما أوتوهلو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنَّ: تقولوا
  .]سورة فاطر) ٤٢([ اآلية }جاءهم نَِذير لَّيكُونُن َأهدى ِمن ِإحدى الُْأمِملَِئن 

حتى لو كانوا صادقين حينما قالوه فإنه عند االمتحان قد ال  منهم أنهم سيتبعون النذير لكن عزمالقسم هذا 
سان يعزم لكنه قد ينثني عزمه عند اإلن؛ فيستطيعون تحقيق هذا أو ال يوفقون إليه أو ال تنهض هممهم للقيام به

 فلما بعث ،بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل اهللا ومن صور ذلك أن ،المطالبة بالشيء
  .إليهم الملك انثنت عزائمهم

    اهللا وددنا أنا لو علمنا أحب األعمال إلى اهللا فنعمل به فقال: قالوا -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي و

فتثاقلوا  ]سورة الصف) ٤([ }ِإن اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُون ِفي سِبيِلِه صفا كََأنَّهم بنيان مرصوص{ :-عز وجل-
 : بقوله عدوهمجهادالبون ويبدون رغبتهم وعزمهم على من ذلك ما حكى اهللا عن الذين كانوا يط و،ذلكفي 

قتال فلما كتب عليهم ال ]سورة النساء) ٧٧([ }الَِّذين ِقيَل لَهم كُفُّواْ َأيِديكُم وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةََألَم تَر ِإلَى {
  .]سورة النساء) ٧٧([ }ربنَا ِلم كَتَبتَ علَينَا الِْقتَاَل لَوال َأخَّرتَنَا ِإلَى َأجٍل قَِريٍب{: قالوا

 ،وبين الصبر  على الصبرالفرق بين العزم في كثير من كتبه -رحمه اهللا–يخ اإلسالم ابن تيمية شذكر ولهذا 
إذا أعطي من ف لو كان لي مال لتصدقت بهو ،لفعلت كذالو حصل كذا : ير من األحيان يقولفاإلنسان في كث

كنت ه لمرض أو نحولو أني أصبت ب: وبعضهم يقول، ربما بخل وأمسك ما في يدهالمال مثل أموال قارون ف
، واهللا ربما يقع له من الجزع أضعاف ما يقع لغيره ممن كان ينكرهف فإذا أصيب ،صابراً لم أجزع جزع فالن

  .المستعان

فقد جاءكم من اهللا : يقول ]سورة األنعام) ١٥٧([ }فَقَد جاءكُم بينَةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ{ :وهكذا قال هاهنا
وهدى لما في  للحالل والحرام النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان -صلى اهللا عليه وسلم- محمد على لسان

  . القلوب ورحمة من اهللا لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه

ع بما جاء به لم ينتف:  أي]سورة األنعام) ١٥٧([ }فَمن َأظْلَم ِممن كَذَّب ِبآياِت اللِّه وصدفَ عنْها{: وقوله تعالى
هم عن  صرف الناس وصد: أي،الرسول وال اتبع ما أرسل وال ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات اهللا

أعرض  :}وصدفَ عنْها{ ومجاهد وقتادة -مارضي اهللا تعالى عنه-وعن ابن عباس  ،ذلك، قاله السدي
  .عنها

 وعلى قول مجاهد ،ده عن اإليمان أي صرف غيره وص،متعدية" صدف "تكونصد غيره : قول السديعلى 
؛ ألن اآلية تحتمل المعنيينف ،لم يؤمن بهاوفي نفسه  عرض أي أ الزمة"صدف" بمعنى أعرض تكون وقتادة
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  فسرها باعتبار أنها الزمة-رحمه اهللا- وابن جرير ،صدف تأتي الزمة وتأتي متعدية في كالم العرب أصالً

متعدية لكن هذا ال يقطع به؛ ألن اآلية تحتمل المعنى اآلخر احتماالً ا هوجد في اآلية قرينة تدل على أنت  قدلكن
أي  ]سورة األنعام) ١٥٧([ }فَمن َأظْلَم ِممن كَذَّب ِبآياِت اللِّه{:  هي أنه قال قبلالقرينة في نفس اآليةو ،قريباً

ويمكن أن يؤيد هذا  ، بهاإليمانصد غيره عن ا يعني }وصدفَ عنْها{ فيكون معنى ،هذا كفره بهافكذب بها 
 ينأون بأنفسهم:  أي]سورة األنعام) ٢٦([ }ون عنْه وينَْأون عنْهوهم ينْه{ :كقوله تعالى المعنى جملة من اآليات

* ان علَى الْهدىَأرَأيتَ ِإن كَ* عبدا ِإذَا صلَّى* َأرَأيتَ الَِّذي ينْهى{ :وكقوله تعالى، غيرهم عن اإليمانوينهون 

   يعني هو في نفسه بعيد وكذلك ينهى عن الخير واإليمان وطاعة اهللا ]سورة العلق) ١٢-٩([ }َأو َأمر ِبالتَّقْوى

  .-عز وجل-

 } الْعذَاِبهم عذَابا فَوقَالَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِبيِل اللِّه ِزدنَا{: تعالىقوله مما يؤيد هذا المعنى أيضاً و

فَمن َأظْلَم { :هنا فهذه اآليات هي كقوله تعالى ،وصدوا غيرهم  يعني الذين كفروا في أنفسهم]سورة النحل) ٨٨([
 ،صد غيره عن اإليمان بهاأي كذب هو بآيات اهللا و ]سورة األنعام) ١٥٧([ }عنْهاِممن كَذَّب ِبآياِت اللِّه وصدفَ 

 والقول الذي ، التي ذكرناالقرينة افيه -كما سبق- واآلية ،ول تؤيده مثل هذه النصوصعلى كل حال هذا القف
رحمه -أنها متعدية هو الذي صرح الحافظ ابن كثير ، والقول بأيضاً تحتمله اآلية احتماالً قريباً هو قولقبله 
هو   القول أيضاً وهذا،عدية باعتبار أنها مت أي،وهذا أقوى القولين: ثم قال القولين حيث ذكر  بترجيحه-اهللا

  . واهللا أعلم-رحمه اهللا-الذي اختاره من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

}الَ ي كباِت رآي ضعْأِتي بي موي كباِت رآي ضعب ْأِتيي َأو كبر ْأِتيي آلِئكَةُ َأوالْم مِإالَّ َأن تَْأِتيه وننظُرْل يه نفَع
وننتَِظرواْ ِإنَّا ما قُِل انتَِظررا خَياِنهتْ ِفي ِإيمبكَس ُل َأونَتْ ِمن قَبآم تَكُن ا لَمانُها ِإيمسورة األنعام) ١٥٨([} نَفْس[ 

 ِإالَّ هْل ينظُرون{ :ين عن سبيلهوالمكذبين بآياته والصاد به والمخالفين لرسله متوعداً للكافرين يقول تعالى
بر ْأِتيي الِئكَةُ َأوالْم مهَأن تَْأِتيْأِتي{ وهذا كائن يوم القيامة }كي موي كباِت رآي ضعب ْأِتيي َأو كبر ْأِتيي َأو 

كائن من أمارات الساعة قبل يوم القيامة  وذلك ]سورة األنعام) ١٥٨([ }بعض آياِت ربك الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها
  .وأشراطها

هذا و ،أن تأتيهم المالئكة لقبض أرواحهمالمعنى يحتمل أن يكون  }هْل ينظُرون ِإالَّ َأن تَْأِتيهم الْمالِئكَةُ{: قوله
 ويحتمل أن يكون ذلك بناء على اقتراحهم وطلبهم فيأتيهم ،-رحمه اهللا-المعنى هو الذي رجحه ابن جرير 

   اهللا  فرد ]سورة الفرقان) ٢١([ }لَولَا ُأنِزَل علَينَا الْملَاِئكَةُ َأو نَرى ربنَا{ : كما اقترحوا هم وقالوا،هالعذاب مع

يوم { :قالثم  ]سورة الفرقان) ٢١([ }لَقَِد استَكْبروا ِفي َأنفُِسِهم وعتَو عتُوا كَِبيرا{ :بقوله عليهم -عز وجل-
 قال بعض أهل ولهذا ]سورة الفرقان) ٢٢([ }ملَاِئكَةَ لَا بشْرى يومِئٍذ لِّلْمجِرِمين ويقُولُون ِحجرا محجورايرون الْ

ويوم تَشَقَّقُ السماء ِبالْغَماِم { : كقوله تعالىيعني في اليوم اآلخر في اآلية إتيان المالئكةالمراد بن إ: العلم
 ]سورة الفرقان) ٢٦-٢٥([ } الْملْك يومِئٍذ الْحقُّ ِللرحمِن وكَان يوما علَى الْكَاِفِرين عِسيرا*ملَاِئكَةُ تَنِزيلًاونُزَل الْ

  .في اآلخرةفيكون تنزل المالئكة 

سر بمجيء المالئكة وال يصح أن يف ،لفصل القضاء ربك يأتي أي ]سورة األنعام) ١٥٨([ }َأو يْأِتي ربك{ :وقوله
وال يجوز صرف القرآن عن  -سبحانه وتعالى-اإلتيان إليه ضاف أ؛ ألنه -عز وجل-أو مجيء أمر اهللا 
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عز -اهللا إن :  وال يوجد دليل فوجب أن يقال،إال بدليل كما يقولون الحذف جاز وحمل ذلك على مظاهره
   .لفصل القضاءوم القيامة ييأتي  -وجل

  .كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئاً من أشراط الساعةل يوم القيامة وذلك قب

الحافظ  ذلك ذكريعني يأتي بعض أشراط الساعة  كما  ]سورة األنعام) ١٥٨([ }بكيوم يْأِتي بعض آياِت ر{ :قوله
 عامة المحققين من عليهما هذا و ، طلوع الشمس من مغربهااه المراد بكما سيأتي أن و-رحمه اهللا-ابن كثير 

  .أهل العلم من المفسرين وغيرهم

 ]سورة األنعام) ١٥٨([ }بكيوم يْأِتي بعض آياِت ر{ :ه في قول اآليات المشار إليهاإن: ومن أهل العلم من قال

 نزلت  فإذا،يكون معه نذيراً أو نحو ذلك فاقترحوا أن ينزل عليه ملك وذلك أنهم اهالتي اقترحو اآليات يعني
 يعني أن ذلك ال مجال معه للمكابرة إطالقاً ولذلك في هذه الحال ال ،ًأهذه اآليات وتحققت فاإليمان يكون ملج

فإذا رأوا هذه اآليات التي  ]سورة البقرة) ٣([ }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ :-عز وجل- ولهذا قال اهللا ،ينفع اإليمان
قد أنزل آيات  -عز وجل-اهللا ؛ ألن نظرالقول هذا في  ولكن ،ال ينفعهم ًأاقترحوها فعندئذ يكون اإليمان ملج

 فالمعجزات إنما ،نه ال ينفع معه إيمانإ:  ونزول هذه اآليات ال يقال،آمن من آمن فنفعهم اإليمان فعلى األنبياء
يوم يْأِتي { :، والخالصة أن قولهعلى الخلق وإثبات النبوة فينفع اإليمان معهالحجة نزلت من أجل إقامة  

كباِت رآي ضعواهللا أعلم ،يعني طلوع الشمس من مغربها }ب.  

صلى -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- روى البخاري في تفسير هذه اآلية عن أبي هريرة كما
 فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك ،الشمس من مغربها وم الساعة حتى تطلعال تق((: -اهللا عليه وسلم

  .)٢()) ال ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلحين

   ذلك عن رسول اهللا  وقد صح،هذا التفسير من قبيل التفسير النبوي الذي ال احتمال فيه وال يدخله االجتهاد

 أو غير اآليات المقترحة المقصود بها نإ: قول من قال كى قول من سواه فال يلتفت إل-صلى اهللا عليه وسلم-
فذلك حين ((:  وقالطلوع الشمس من مغربها اآلية في هذا المقامأن  ذكر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ذلك، ف

ف لكنه القول اآلخر وإن قال به جماعة من أهل العلم من السل ف))ال ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل
  . في تفسير اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-لصريح ما ثبت عن رسول اهللا مخالف 

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير عن أبي هريرة 

مس من طلوع الش: ا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًهثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إيمان((
  .)٤())والدخان(( :ورواه أحمد وعنده )٣())مغربها والدجال ودابة األرض

جلس ثالثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو : روى اإلمام أحمد عن عمرو بن جرير قال
 -ماهرضي اهللا تعالى عن-فانصرفوا إلى عبد اهللا بن عمرو :  قال،إن أولها الدجال: يحدث عن اآليات يقول

                                                
باب بيان الزمن الذي ال  -م في كتاب اإليمان ومسل) ١٦٩٧ص  / ٤ج ) (٤٣٥٩( باب تفسير سورة األنعام –أخرجه البخاري في كتاب التفسير    - 2

  ).١٣٧ص  / ١ج ) (١٥٧ (يقبل فيه اإليمان
 ).١٣٨ص  / ١ج ) (١٥٨ (باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإليمان - أخرجه مسلم في كتاب اإليمان - 3

 ).٤٤٥ص  / ٢ج ) (٩٧٥١(مسند أحمد  - 4
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صلى اهللا - حفظت من رسول اهللا ،لم يقل مروان شيئاً: من مروان في اآليات فقال فحدثوه بالذي سمعوه
كانت  فأيتهما  وخروج الدابة ضحى،إن أول اآليات خروجاً طلوع الشمس من مغربها(( :ه قول-عليه وسلم

وأظن أولها خروجاً طلوع الشمس  :-وكان يقرأ الكتب-ثم قال عبد اهللا  ))على أثرها قبل صاحبتها فاألخرى
 وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع ،من مغربها

أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في - حتى إذا بدا اهللا أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل
  . يرد عليها شيء ثم استأذنت في الرجوع فال، فلم يرد عليها شيء-الرجوع

  .يعني حتى إذا أراد ذلك" بدا اهللا أن تطلع من مغربها  إذا حتى: "قوله

: حتى إذا ذهب من الليل ما شاء اهللا أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت

من : ال لها صار األفق كأنه طوق استأذنت بالرجوع فيق إذا حتى؟ من لي بالناس؟رب ما أبعد المشرق
الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها لَم تَكُن { : ثم تال عبد اهللا هذه اآلية، فطلعت على الناس من مغربها،مكانك فاطلعي

وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود  ]سورة األنعام) ١٥٨([ اآلية }آمنَتْ ِمن قَبُل َأو كَسبتْ ِفي ِإيماِنها خَيرا
  .)٥(يهمافي سنن هوابن ماج

الحركة وهو  في اًمحسوب اًإن هناك تناقص: يقول عند هذه اآلية  بالتفسير العلمي واإلعجازمبعض من يتكل
  نستطيع أن نحسب هذا نإذ: ينراضحد الحأفقال ، تخرج من مغربهافيوم من األيام  حتى يأتي طردمستمر م

ليس األمر كذلك؛  ،ال: فقال! ؟ القيامةنعرف متى يوم يعني ،نعرف متى تطلع الشمس من مغربهابالتالي و
 لو استمر الوضع على ما هو هعنى أنفالم ،هئفي الكون تسرع بهذا الموضوع أو تبطمور حصل أألنه قد ت

  .وهذا كالم غريب ،نعرف متى القيامة بالضبطأن نستطيع  فإننا عليه

 ،هم عنه تماماًنُطَيضيق ع بل ،همعقولى صل إلي ال  مماهذا فال يفهم أن الشمس تسجد تحت العرشمن ومنهم 
 ثم بعد ذلكسألة عبارة عن هذا البطء المحسوب المم ال يفهمون إال أن ه، فكأن الحديث لم يرد أصالًحتى 

  .انتهى األمر عند هذا الحدة أنها تطلع من الغرب ويطبيعالنتيجة تكون ال

 هم وإذا جئت تناقش،رجعي من حيث أتيتا: حبس ثم يقال لهاتُال أنها سجود تحت العرش وال يعرفون مسألة ال

  . أصالًاًليس تفسيرالذي يقولونه هذا إن : قالوا

قبل يكون  الدجال  خروجفيه إشكال؛ ألن ))أول اآليات خروجاً طلوع الشمس((أن هذا الحديث : المقصود
 ما هي آيات اه آيات سماوية ومنياآليات منها ما ه:  ولهذا قال بعض أهل العلم،طلوع الشمس من مغربها

 ، الدجال هي خروجاألرضية اآلياتوأول  ، طلوع الشمس من مغربها هيالسماوية فأول اآليات ،أرضية
اآليات ف وعموماً  حيث تخرج ضحى،من مغربها خروجها يكون قريباً من طلوع الشمس وأما الدابة فإن
  .الكبرى تتابع

  حتى،األولى بعد ذلكا إلى حالتهع  ترج إذا طلعتهلطلوع الشمس من مغربها  مسألة  تكلم العلماء علىوقد

إن ذلك يستمر حتى يتناسى الناس ذلك اليوم الذي خرجت فيه من مغربها ويرجع الكافر  :بعض أهل العلمقال 

                                                
 باب في خروج الدجال ومكثه في األرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخيـر         - لساعةكتاب الفتن وأشراط ا   أخرجه مسلم مختصراً في      - 5

 ).٢٠١ص  / ٢ج ) (٦٨٨١(وأحمد بطوله في المسند ) ٢٢٦٠ص  / ٤ج ) (٢٩٤١(
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األصل أنها إذا  بل ، فيه نظر وال دليل عليه قول وهذا،إلى كفره والعاصي إلى معصيته وعندئذ يقبل العمل
الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ ِمن قَبُل َأو كَسبتْ { :-عز وجل- كما قال اهللا لحال فاخرجت من مغربها

هو الحد الذي ال يقبل ذلك ال ينفعها ال في تلك الحال وال بعدها ف يعني ]سورة األنعام) ١٥٨([ }ِفي ِإيماِنها خَيرا
 إذا بلغت الروح الحلقومال ينفعه اإليمان  وأما بالنسبة لكل إنسان ف،الخلقفيه اإليمان وال التوبة بالنسبة لعموم 

في مرض موته  دعا أبا طالب -صلى اهللا عليه وسلم-النبي فولذلك  ،خالف ما إذا كان في مرض الموتب
  . واهللا أعلم،إلى الغرغرة صلوذلك قبل أن ي )٦())كلمة أحاج لك بها عند اهللا((:  لهالًئقا

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو (( :رضي اهللا عنه– هريرة أبيحديث وبالنسبة ل
تكون قريبة  فأمر الدابة قد سبق أنها )٧()) طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة األرض،كسبت في إيمانها

الشيخ محمد األمين ولذلك تكلم  ،ال يخلو من إشكالر خروج الدجال ذكْلكن  جداً من طلوع الشمس من مغربها
تكلم على هذه الروايات وذكر كالم أهل  حيث أطال فيهاً  جيداً على هذه القضية كالم-رحمه اهللا-الشنقيطي 

  .في أضواء البيان وليس  في المسجد النبوي يلقيهي كانفي تفسيره الذ   وذلكالعلم ورجح بينها

 لَم تَكُن الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها{ :في تفسير قوله تعالى -تعالى رحمه اهللا-قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
إذا أرادت أن تجدد اإليمان بعد إتيان بعض تلك اآليات ال ينفع منها ذلك  ]سورة األنعام) ١٥٨([ }آمنَتْ ِمن قَبُل

يات التي إذا جاءت ال وجماهير علماء التفسير واألحاديث الصحيحة دلت على أن المراد ببعض اآل، اإليمان
قبيألن الشمس ستطلع  الشمس من مغربها؛  أن المراد بها طلوع، من كافر وال توبة من عاٍصل إيمان

وهو ثابت في الصحاح  -صلى اهللا عليه وسلم-يوماً من مغربها يقيناً كما تواترت به األحاديث عن النبي 
لعت من مغربها فرآها الناس آمن جميع من  وفي صحيح البخاري أنها إذا ط-في الصحيحين وغيرها-

ألن األحاديث وهذا فيه إشكاالت معروفة؛ ، على وجه األرض ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت
فيها تحريراً شافياً؛ ألن كون ر المقام  من حر ونحن في الحقيقة لم نر،الصحيحة هنا فيها إشكاالت معروفة

مس من مغربها هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما وهو يدل على أن اآلية التي إذا أتت هي طلوع الش
قبل بعده إيمان الكافر وتوبة العاصيطلوع الشمس من مغربها ليس أول اآليات وأن مجيء الدجال ي.  

الَّ لَيْؤِمنَن ِبِه { :ونزول عيسى يقبل بعده إيمان الكافر كما قال تعالى ) ١٥٩([ }قَبَل موِتِهوِإن من َأهِل الِْكتَاِب ِإ

 ويشكل عليه حديثان ثابتان في ،من مغربها ليس أول اآلياتوهذا يدل على أن طلوع الشمس  ]سورة النساء
إن أول اآليات طلوع (: ( قال-صلى اهللا عليه وسلم- فإنه في صحيح مسلم أن النبي ،صحيح مسلم وغيره
أول  إن: الحكم يقولن إن مروان ب:  بن عمرواهللا عبدوفي صحيح مسلم أنه قيل ل ))الشمس من مغربها

إن ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- سمعت رسول اهللا ،ما قال مروان شيئاً:  فقال،اآليات خروج الدجال
 ،وهذا الحديث مشكل إذا كان طلوع الشمس من مغربها قبل الدجال ))أول اآليات طلوع الشمس من مغربها

 يكون زمن الدجال ن إذ،يمان يقبل من كافر بعد طلوع الشمس من مغربهاوالعلماء مجمعون على أنه ال إ

                                                
 ).١٧١٧ص  / ٤ج ) (٤٣٩٨( باب تفسير سورة براءة –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 6
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ففي  ؛وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة ، ال تنفع فيه األعمال-عليه السالم- بن مريم اوعيسى 
  .هذا أعظم إشكال -مارضي اهللا تعالى عنه-حديث عبد اهللا بن عمرو 

 :-رضي اهللا تعالى عنه- صحيحه من حديث أبي هريرة ومن األحاديث المشكلة أيضاً ما رواه مسلم في

الدجال والدابة وطلوع : ثم ذكر الثالث ))ثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل((
 وهذا خالف الظاهر المعروف من ،وهذا يدل على أنه ال توبة تقبل بعد مجيء الدجال. الشمس من مغربها

 }يوم يْأِتي بعض آياِت ربك الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها{ :ان مشكالن جداً على قوله فحديثا مسلم هذ،النصوص

 واإلشكال في هذه األحاديث لم ، وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الشمس]سورة األنعام) ١٥٨([
  . فيه تحريراً شافياً يجب الرجوع إليه المقامرنجد من حر

 وقد ثبت في ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن اآليات الكبار عشر،أن اآليات العظام نوعان لناوالذي يظهر 
 - صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 

 ثم ،مات الكبار وهذه اآليات العشر عند العلماء هي العال)٨())لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات((: قال
رضي اهللا -فيما روى عنه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري  -صلى اهللا عليه وسلم-عدها النبي 
 وخروج ،خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب:  خسوفة منها ثالث وعد-تعالى عنه

مس من مغربها بن مريم وخروج دابة األرض وطلوع الشاالدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى 
إنه هو المذكور في سورة  : قال بعض العلماء، وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحيحه هنا،والدخان

 ]سورة الدخان) ١٠([ }فَارتَِقب يوم تَْأِتي السماء ِبدخَاٍن مِبيٍن{ : إلى اآلن وأنه هو في قولهالدخان وأنه لم يأِت

 من العالمات التي أنه و،خذ بنفس الكافر ويأخذ المؤمن منه شبه الزكاموهو دخان يمكث أياماً يأ: قالوا
  . إلى اآلن ولم يأِت،ستأتي

إن الدخان المذكور قد مضى وهو ما أصاب ربيعة :  يقول-رضي اهللا تعالى عنه-وكان عبد اهللا بن مسعود 
 اهللا ،دد وطأتك على مضراللهم اش((: عليهم وقال -صلى اهللا عليه وسلم-ومضر من الجوع لما دعا النبي 

شيء :  والعلهز،وأنهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه العلهز )٩())هم سنين كسني يوسفيعلاللهم اجعلها 
ه  عيني كأن اإلنسان لشدة الجوع يخيل له أن أمام،كانوا يصنعونه من الوبر والدم يأكلونه عند شدة الحاجة

م تَْأِتي فَارتَِقب يو{ يشبه الدخان من شدة الجوع أنه هو معنى وأن ذلك الذي يخيل لعينيه مما ،شبه الدخان
  . فيما تظنه أعينهم من شدة القحط والجوع: أي]سورة الدخان) ١٠([ }السماء ِبدخَاٍن

 وفسره جماعة آخرون بالدخان الذي عده مسلم ،ء للدخانهذا تفسير عبد اهللا بن مسعود وطائفة من العلما
 وطلوع الشمس من ، وخروج يأجوج ومأجوج،والدجال، والدابة، الدخان:  العظام التي هيفي اآليات العشر

 -  بن مريم ريح تلقيهم في البحراوفي بعض الروايات بدل نزول عيسى - بن مريما ونزول عيسى ،مغربها

                                                
 ).٢٢٢٥ص  / ٤ج ) (٢٩٠١ (باب في اآليات التي تكون قبل الساعة -  الفتن وأشراط الساعة في كتابأخرجه مسلم - 8

باب  -ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة ) ٢٣٤٨ص  / ٥ج ) (٦٠٣٠ (باب الدعاء على المشركين -أخرجه البخاري في كتاب الدعوات  - 9
 ).٤٦٦ص  / ١ج ) (٦٧٥ (سلمين نازلةاستحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالم
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 ، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس،وخسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب
  .ترحل الناس إلى المحشرأو 

 أما األحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق اإلبل ،هذه اآليات العشر
 واشتعالها وتاريخ اشتعالها معروف ،التي اشتعلت في الحرة  وهي النار،ببصرى فهذه قد مضت بال نزاع

  .-صلى اهللا عليه وسلم- وهي من معجزاته ،فقد فاتت

 وأنه وقع في عراق العجم خسف عظيم هو ،إن الخسوف الثالثة قد مضت: ان الشيخ ابن الجوزي يقولوك
  . ويزعم أنه وقع في جزيرة العرب، وأنه وقع كذلك في المغرب، هلك فيه خلق عظيم،خسف المشرق

ت الكبرى العالما- فعلى كل حال هذه اآليات العشر هي التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها اآليات العظام
 ال ينفع توقد بينا أن جل علماء التفسير واألحاديث الصحيحة تبين أن بعض اآليات التي إذا أت -للقيامة

     وستطلع من مغربها يقيناً بال شك؛ ألن الصادق المصدوق ،نفساً إيمانها أنه طلوع الشمس من مغربها

 صحيحة ال مطعن فيها وهو الصادق  بين أنها ستطلع من مغربها بروايات-صلى اهللا عليه وسلم-

 من مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب الهيئة الكذابين  وطلوعها،المصدوق ال يقول إال الحق
 فسيرى الحاضرون منهم لذلك ،رإن حالة الشمس والقمر دائبة ال تتغير وال يعروها تغي: الذين يقولون

 ويعلمون أن لها صانعاً حكيماً ،ربها كما كانت تطلع من مشرقهاالوقت أنها تتغير وأنها تطلع صباحاً من مغ
  .مدبراً هو الذي يجريها كيف يشاء على النحو الذي يشاء

صلى اهللا عليه -ووجه إشكال حديثي مسلم أن حديث عبد اهللا بن عمرو الثابت في صحيح مسلم أن النبي 
طلوع الشمس من مغربها ال خالف بين  و)١٠())إن أول اآليات طلوع الشمس من مغربها((:  قال-وسلم

 فيلزم على هذا ، ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلالعلماء أنه من بعض اآليات التي إذا جاءت ال
 وهذا ،ن عمرو بن العاص أنه ال إيمان وال توبة أيام الدجال وعيسىالحديث الذي رواه مسلم عن عبد اهللا ب

  . فالحديث مشكل،خالف التحقيق

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إيمانها (( :هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لحديث الثانيوا
الدجال والدابة وطلوع الشمس من ((:  فقال وذكر الثالث))لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً

 وهو خالف ،ل أيضاً بعد الدجالال يقب لمفعلى مقتضى هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم أن الع ))مغربها
  .الظاهر والتحقيق

الغليل في هذا شفاء واضحاً تتفق به األحاديث ا ممن تكلموا على أحاديث مسلم من شفوقد ذكرنا أنا لم نر 
آيات أرضية :  أحدهما، أن اآليات الكبار العظام على نوعين-واهللا تعالى أعلم- والذي يظهر لنا ،مع الواقع

الدجال كما كانوا يقولونه؛ ألن :  وأول هذه،أمور عظام هائلة في العالم السفلي واألرضتدل على حدوث 
بن ا أو أول هذه اآليات العظام الدجال؛ ألن الدجال يدرك عيسى ،بن مريماالدجال ينزل قبل نزول عيسى 

المسلمين المهدي   ويصلي مع إمامبن مريم ينزل قبل الدجالاإن عيسى :  وبعض العلماء يقول،مريم فيقتله
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 ال محالة وإن أنكره  وعقد له أبو داود كتاباً باسم المهدي وهو أيضاً آٍت،الذي ثبتت األحاديث الصحاح به

 ، ثبوتاً ال مطعن فيه-صلى اهللا عليه وسلم-من أنكره؛ ألن األحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبي 
ر حادث يقع في األرض وأعظم فتنة تقع في دجال؛ ألن الدجال أكب نزول الفأول اآليات األرضية العظام

ألن معه   وقد صرحت األحاديث أنه منذ خلق اهللا الدنيا لم تقع في األرض فتنة أعظم من الدجال؛،األرض
 ،أنبتي:  ولألرض،أمطري: لسماءل وألنه يأتي القوم فيصدقونه فيقول ، وناره ماء ونهره نار،ناراً ونهراً

 ويشق ،حيي للرجل أباه وأمه وي،ه خواصر فتروح سارحتهم أعظم ما كان ضروعاً وأمد،في ذلكفتطيعه 
 كأن ، وهو أعظم فتنة في األرض،هيالرجل نصفين حتى يروه نصفين ثم يجمع بين نصفيه فيرون أنه يحي

 األرض تؤذن إن أول اآليات خروجاً الدجال يعني أول األحداث األرضية التي تكون في:  من قال-مثالً-
 ، اآليات التي هي من العالم العلويل وأن طلوع الشمس من مغربها أو، وقرب انقضاء الدنيا،بأمور عظام

 ، فيكون كون الشمس أول اآليات يعني باعتبار ما هو من جنسها،المؤذنة بزوال العالم العلوي وانقضائه
  .عالم األرضي ويكون الدجال أول اآليات باعتبار ال،ير العالم العلوييكتغ

 بينهما ،وطلوع الشمس والدابة مترادفان ،وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة
  .)١١(أن الشمس إذا طلعت من مغربها خرجت الدابة ضحى جاء في بعض األحاديث ،قليل

ِهم َأخْرجنَا لَهم دابةً من الَْأرِض وِإذَا وقَع الْقَوُل علَي{ :والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل في قوله
وِقنُوناِتنَا لَا يكَانُوا ِبآي النَّاس َأن مها بآياتنان الناس كانوإ(: وفي القراءة األخرى ]سورة النمل) ٨٢([ }تُكَلِّم( 

  .اآلية

 مغربها ختم على والحكمة في إتيان الدابة بعد الشمس أن الشمس إذا طلعت من: قال بعض العلماءو
 ، وانقطع تجديد إيمان جديد أو توبة جديدة، ولم يقبل من عاص توبة، ولم يقبل من كافر إيمان،األعمال

 لتبين حال الناس ،يعرفه من يراه" شقي" أو "سعيد"  الدابة فتكتب على جبهة كل إنسانفيرسل اهللا بعد ذلك
  .يد السعوه عند انقطاع أعمالهم من هو الكافر منهم ومن

أن أكثر أهل العلم واألحاديث الصحيحة دلت على أن اآلية التي إذا جاءت ال يقبل من أحد إيمان : والحاصل
:  المشهور-رضي اهللا تعالى عنه- وفيها حديث أبي ذر ،هو طلوع الشمس من مغربها وفيها أحاديث كثيرة

 فإذا كان اليوم الذي يريد ،ا فترجع ثم تستأذن فيؤذن له،أنها تسير كل يوم فتسجد لمستقر لها تحت العرش
  .)١٢(اهللا طلوعها من مغربها تستأذن فال يؤذن لها

 ، الليلم وينتظر الناس الصباح فيطول عليه،إن تلك الليلة تطول جداً: وبعض المحدثين ويقول المفسرون
من جميع من  فإذا رأوها آ، فتصبح طالعة للناس من مغربهم،اطلعي من مغربك: فتستأذن الشمس فيقال لها

 وذلك الوقت ال ينفع نفساً ، ولم يبق أحد منهم إال وهو مؤمن،في األرض وعلموا أن للكون خالقاً حقاً
  .إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً

                                                
ج ) (٢٩٤١ (باب في خروج الدجال ومكثه في األرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير - كتاب الفتن وأشراط الساعةأخرجه مسلم في  - 11
 ).٢٠١ص  / ٢ج ) (٦٨٨١(وأحمد بطوله في المسند ) ٢٢٦٠ص  / ٤

 ).١١٧٠ص  / ٣ج ) (٣٠٢٧ (باب صفة الشمس والقمر بحسبان -ب بدء الخلق أخرجه البخاري في كتا - 12
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وذهب بعض العلماء ونصره أبو عبد اهللا القرطبي أنها بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع 
قبل  وأنه إذا تقادم عهدها وصار الناس يسمعون بخبرها أنها حينئذ تُ، وترجع الدنيا إلى حالها،رقهامن مش

 ولكنه خالف التحقيق؛ ألن ظاهر ، وهذا قال به بعض العلماء،توبة الكافر إذا تاب والعاصي إذا تاب
  . وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة،ا أنه بعد إتيان اآلية ال ينفع نفساً إيمانهاألحاديث الكثيرة واآلية الكريمة

  . بعلمه ويختم على كٍل،تؤمر الحفظة بطي الصحف وطرح األقالم وال ينفع أحداً عمل: وقال بعض العلماء

 يفهم منه أن النفس التي طلعت ]سورة األنعام) ١٥٨([ }الَ ينفَع نَفْسا ِإيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ ِمن قَبُل{ :وقوله

  .وأن إيمانها نافع لها  وعلى خير، أنها في خيرشمس من مغربها وهي مؤمنة من قبُلعليها ال

يفهم منه أن النفس المؤمنة التي كانت تعمل  ]سورة األنعام) ١٥٨([ }َأو كَسبتْ ِفي ِإيماِنها خَيرا{ :وقوله
بأن كانت ترتكب  نها الخير وأما النفس التي كانت مؤمنة ولم تعمل في إيما،الخير أنها في خير وعلى خير

َأو {:  لقوله؛ عند طلوع الشمس أن تتدارك ذلك بالتوبة فال يقبل ذلك منهاالمعاصي وتخالف اهللا ثم أرادت
  .]سورة األنعام) ١٥٨([ }كَسبتْ ِفي ِإيماِنها خَيرا

ب له ما كان من طلعت الشمس من مغربها وهو على االستقامة وطاعة اهللا كت: كان بعض العلماء يقول
 وهذا القول وإن كان ظاهر اآلية ال يساعد عليه إال أنه غير بعيد؛ ألنه دلت نصوص أخر على ،يفعل دائماً

أن اإلنسان المواظب على الخير إذا عاقه عنه عائق كمرض أو سفر أنه يكتب له ما كان يواظب عليه من 
  .الخير إذا عاقه عنه مرض

  فيإلى حالهم في هذا العصر فلينظر باع الدجال األكبر من الناس التِّاستعداد كثيرمن أراد أن ينظر في 

ومن لم يكن معنا فهو : "-نسأل اهللا العافية- العصر دجال وكيف كان حالهم يوم صاح بهم إتباعهم للدجالين
 ثم يشق الرجل نصفين الذي الدجال األكبرعشر ما يملكه تهافتوا عليه وانجفلوا وهو ال يملك فإنهم " ضدنا

 ويمر على القوم ،أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل:  ويمر على األرض الخربة ويقول،يحييه من جديد
إذا كان الناس  ف،أعظم فتنة فتلك ، ويمر على القوم ال يستجيبون له فيحصل لهم الجدب،ممحلين فيطيعونه

حصار االقتصادي أو يهددهم أنه البيهددهم تهافتوا في هذا الزمان على من هو دون الدجال األكبر ممن 
  ؟سأل اهللا العافية به، ني ال قبل لهمذ فكيف بالدجال األعظم ال-ينهزم يتورط فوقد–يقاتلهم 

الذين يثبتون على مبادئهم هذه األيام هم الذين يرجى لهم الثبات إذا  أمر مهم جداً؛ ألن فالثبات على المبادئ
  . واهللا المستعان،خرج الدجال األكبر

هم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب الل
  .العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٤(سورة األنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد هللا رب العالمين

سـورة  ) ١٥٨([ }يمانُها لَم تَكُن آمنَتْ ِمن قَبلُ     الَ ينفَع نَفْسا إِ   { :فقوله تعالى  :- تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
 فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله            ،إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ ال يقبل منه       : أي ]األنعام

 كمـا دلـت عليـه األحاديـث     ؛ وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته     ،فهو بخير عظيم  
وال يقبل منهـا كـسب      : أي ]سورة األنعام ) ١٥٨([ }َأو كَسبتْ ِفي ِإيماِنها خَيرا    { : وعليه قوله تعالى   ،قدمةالمت

  .عمل صالح إذا لم يكن عامالً به قبل ذلك

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا الرحيم، بسم اهللا الرحمن

 وأن المؤمن إذا كـان مفرطـاً        ،عه اإليمان إذا طلعت الشمس من مغربها      فهذه اآلية دلت على أن الكافر ال ينف       
 بعد رؤيته لهذه اآلية العظيمة فإنه ال ينفعه ذلك وال يقبل منـه  -عز وجل-مضيعاً تاركاً للعمل ثم تاب إلى اهللا  

كسب فـي   يكون مؤمناً قبل طلوع الشمس من مغربها ويكون قد          الذي    العمل هو  ينفعه الذي   ، وإنما لمهذا الع 
    وتوبـة المـضيع لحـدود اهللا    ، من المغرب فتوبة الكافر من الكفر ال تنفعه   إذا طلعت الشمس  أما   ،إيمانه خيراً 

َأو كَسبتْ ِفي ِإيماِنهـا     { : قوله تعالى  معنى هو   هذا؛ ألن باب التوبة يغلق يومئٍذ، و       كذلك ال تنفعه   -عز وجل -
 قبل طلوع   -اإليمان والعمل الصالح  -من تحقق فيه الشرطان     ف -الى أعلم واهللا تع - ]سورة األنعام ) ١٥٨([ }خَيرا

شرطين قبل  توفر   ال بد من   وبعبارة أخرى ،  قبل منه وتنفعه  تبعد ذلك    الصالحة   هأعمالالشمس من مغربها فإن     
، اإلقـرار تـصديق و  النقيـاد و   والمقصود باإليمان اال   ،اإليمان والعمل الصالح  طلوع الشمس من مغربها هما      

ال تقبل توبته مـن المعاصـي        والمؤمن   ،الكافر ال تنفعه توبته من الكفر إذا طلعت الشمس من مغربها           ف عليهو
عمال الصالحة لمن كان مؤمناً قد كسب في إيمانـه خيـراً       أما بقية األ   ،والذنوب إذا طلعت الشمس من مغربها     
قبـل   ت ال فإنه ال يعمل صالحاً  ان مؤمناً   أما من ك  ،  ذلك العمل الصالح  منه  فإنه يستمر على عمله الصالح ويقبل       

ـ بعد   األعمال السيئة إذا تاب       من  وكذا التوبة  ، بالعودة إلى األعمال الصالحة    منه التوبة  ع الـشمس مـن     وطل
  .التي دلت على ذلكحاديث أل لآلية وايغلقباب التوبة ؛ ألن مغربها

ف تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سو       ]ورة األنعام س) ١٥٨([ }قُِل انتَِظرواْ ِإنَّا منتَِظرون   { :وقوله تعالى 
 وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها القتراب الساعة          ،بإيمانه وتوبته إلى وقت ال ينفعه ذلك      

ها فََأنَّى لَهم ِإذَا جاءتْهم فَهْل ينظُرون ِإلَّا الساعةَ َأن تَْأِتيهم بغْتَةً فَقَد جاء َأشْراطُ       { :وظهور أشراطها كما قال   
ماهـا كُنَّـا ِبـِه               { :وقوله تعالى  ]سورة محمد ) ١٨([ }ِذكْرنَـا ِبمكَفَرو هـدحنَّا ِباللَِّه ونَا قَالُوا آمْأسا بَأوا رفَلَم

شِْرِكيننَا* مْأسا بَأوا رلَم مانُهِإيم مهنفَعي كي سورة غافر) ٨٥-٨٤([ اآلية }فَلَم[.  
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ومن ذلك بعـث    ،   العالمات الصغرى  هي وعالمات الساعة التي ظهرت      ،العالماتوهي  جمع شرط    األشراط
  .-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

}              ِإلَى اللِّه ثُم مهرا َأمٍء ِإنَّمِفي شَي متَ ِمنْها لَّسعكَانُواْ ِشيو مقُواْ ِدينَهفَر الَِّذين ِإن   لُـونفْعا كَانُواْ يم ِبمُئهنَبي { 

  .في اليهود والنصارى نزلت هذه اآلية: قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي ]سورة األنعام) ١٥٩([

 }ِإن الَِّذين فَرقُواْ ِدينَهم وكَـانُواْ ِشـيعا       {: في قوله  -مارضي اهللا تعالى عنه   -وقال العوفي عن ابن عباس      

 ،فتفرقوا -صلى اهللا عليه وسلم-حمد وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث م        :]رة األنعام سو) ١٥٩([
 ِفي         { : أنزل اهللا عليه   -صلى اهللا عليه وسلم   -عث محمد   فلما ب متَ ِمنْها لَّسعكَانُواْ ِشيو مقُواْ ِدينَهفَر الَِّذين ِإن
  .]سورة األنعام) ١٥٩([ اآلية }شَيٍء

إن الذين  (:  وفي قراءة حمزة والكسائي    ،قراءة الجهور ه  هذ }ِإن الَِّذين فَرقُواْ ِدينَهم وكَانُواْ ِشيعا     { :قول تعالى ي
 }وكَـانُواْ ِشـيعا   { :فإنه يوضحه ما بعده مـن قولـه        }فَرقُواْ ِدينَهم {: وأما قراءة ،  يعني تركوه  )فارقوا دينهم 

 جمع شي : عوالمقصود بالشي          ع بعـضها  عة وهي الطائفة التي ينصر بعضها بعضاً ويقوي بعضها بعضاً ويتـشي
أنهم صاروا متفرقين في دينهم مختلفين على طوائف ونحل لـم يجتمعـوا     يعني }فَرقُواْ ِدينَهم {: قوله ف ،لبعض

  .رة فصاروا منقسمين إلى طوائف متناح،في أمر الدين وإنما أحدثوا ما أحدثوا وبدلوا ما بدلوا

إذا - وهذا الـصنيع  ،يعني أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض }فَرقُواْ ِدينَهم{: إن قوله: ومن أهل العلم من يقول    
من وافـق عقـده عقـدك    :  وقد قيل،نه يؤدي إلى االنقسام والتفرق   ال شك أ   -كان يؤمن ببعض ويكفر ببعض    

ـ       ، أسرى لمعتقداتهم   فالناس ،وافق قلبه قلبك ومن خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك          هم ن فال بد أن يحـصل بي
فَرقُـواْ  { : فإن قولـه   على كل حال   و ، ال بد من وقوعه    هذا أمر ف ،االفتراق واالنقسام بناء على هذا االختالف     

مفصاروا بهذا االعتبـار علـى طوائـف        ،يدخل فيه ما أحدثوا فيه حيث كفروا ببعض وآمنوا ببعض          }ِدينَه ، 
ختلفوا فيه من الدين االختالف المذموم الذي حولهم إلى نحل وطوائف ومـذاهب شـتى         ما ا  ،ويدخل فيه أيضاً  

  .يضلل بعضها بعضاً

ن هـذا الـذم     يدخل في هذا الذم كل من وقع في هذه الـصفة؛ أل            إال أنه    أهل الكتاب كانت هذه اآلية في     ذا  إو
وذلـك أن    ،إن ذلـك يـشمله    فمن هذه األمة     من أهل البدع واألهواء   من تلبس به    متوجه إلى وصف مذموم ف    

فالصحابة اختلفوا في أمور مـن مـسائل الـدين           ، كما هو معلوم   االنقسام واالفتراق واالختالف على نوعين    
 إن، و ولم يتحولوا إلى فـرق ، ذلك إلى التقاطع والتدابر ولم يؤد، واختلفوا في بعض المسائل العلمية   ،واألحكام

العلويـة   ك مع ذلك لـم يتحولـوا إلـى فـرق          مإال أنه لى االقتتال    اختالفهم في بعض القضايا أدى بهم إ       كان
كانوا يترضون عن بعـضهم      بل   حصل هذا إطالقاًَ  لم ي  ،الشامية والعراقية أو البيتية أو غير هذا      أو   ،والمعاوية

جاءت في جيش   لما   -ارضي اهللا عنه  -عائشة  ، حتى إن    سليمة إلخوانهم  بقيت   قلوبهم و نويدعو بعضهم لبعض  
واهللا إنها لزوجة نبيكم في الدنيا وفي اآلخـرة ولكـن           : -مارضي اهللا عنه  -عمار وعلي    عنها   ام قال أهل الش 

 ولهذا فإن ضابط االختالف المذموم الـذي ذكـره          ، لبعض  بهم إلى تكفيرهم وتضليلهم    ذلكفما أدى   " ابتليتم بها 
 خالف الجهلة الذين يجعلـون      ذم ي ذاكوه ،هوى يؤدي إلى التدابر والتقاطع     يصاحبه   كثير من أهل العلم هو أن     

  .من الخالف في بعض المسائل خالفاً يؤدي إلى التفرق
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وحصل بسببه التدابر والتقـاطع       لكنه إن خالفه الهوى    ،أيضاً ما يعرف بخالف التنوع الذي ال يذم أصالً        منه  و
 ،مام بالفقراء والمحتاجين   وهذا له اهت   ،أن يكون هذا له اهتمام بالعلم     ومعنى اختالف التنوع    ،  فإنه يدخل في هذا   

بحيـث  إلى تقاطع وتدابر     هذا االختالف     فإذا أدى  ونحو ذلك،  وهذا له اهتمام بالجهاد      ،وهذا له اهتمام بالدعوة   
فهذا من االخـتالف  ،من لم يشتغل بهذا العملعلى ويجفو ل بعمله عمله أو عمِ  من وافقه على    ب كل فريق    يقر 

فهـي وإن   ]سورة األنعام) ١٥٩([ }ِإن الَِّذين فَرقُواْ ِدينَهم وكَانُواْ ِشيعا { ية وهو داخل في عموم هذه اآل      ،المذموم
  .، واهللا المستعانإال أن ذلك يشمل كل من تلبس بهذا الوصف القبيح كانت في أهل الكتاب

دى ودين الحق    فإن اهللا بعث رسوله باله     ،والظاهر أن اآلية عامة في كل من فارق دين اهللا وكان مخالفاً له            
) ١٥٩([ }وكَانُواْ ِشـيعا  {  فيه  فمن اختلف  ، وشرعه واحد ال اختالف فيه وال افتراق       ،ليظهره على الدين كله   

صلى اهللا -أ رسول اهللا  فرقاً كأهل الملل والنحل واألهواء والضالالت فإن اهللا تعالى قد بر: أي ]سورة األنعـام  
  .-عليه وسلم

وهـو   -رحمـه اهللا  -الذي مشى عليه ابن كثير      هو   هذا   ، أهل البدع يدخلون فيها    أن و ل اآلية على العموم   حم 
أي أنهـا   صرح بعض السلف أنها في أهل البدع      بل ،وبه قال طائفة من السلف    أيضاً،  الذي اختاره ابن جرير     

  .، واهللا أعلم يدخلون في هذا المعنى أهل البدع في أهل الكتاب لكنوإن كانت

شَرع لَكُـم  { : وهذه اآلية كقوله تعالى، مما هم فيه-صلى اهللا عليه وسلم-أ رسول اهللا    فإن اهللا تعالى قد بر    
كنَا ِإلَييحالَِّذي َأوا وى ِبِه نُوحصا ويِن مالد نسورة الشورى) ١٣([ اآلية }م[.  

صلى اهللا عليـه  -إن اهللا برأ رسوله     ف":  ابن كثير  يقول ]سورة األنعام ) ١٥٩([ }لَّستَ ِمنْهم ِفي شَيءٍ   { :في قوله 
يعنـي لـست مـن     : وبعضهم يقـول ،لست من تفرقهم في شيء     معناها: بعضهم يقول و"  مما هم فيه   -وسلم

يتولى حسابهم أما أنت فعليك البيان والبالغ وليس لك من شأن هؤالء            الذي    هو اهللا بل   ،السؤال عنهم في شيء   
لست من عقابهم فـي  أي : وبعضهم يقول، م وعن سبب تفرقهم فال تسأل عنه   ،ال يلزمك من ذلك شيء    و ،شيء
صـلى اهللا عليـه     - أن ذلك من تبرئتـه       -واهللا تعالى أعلم  -األقرب   لكن   -عز وجل -قابهم على اهللا     فع شيء
 أو أنا بريء مـن  ،لست مني في شيء: القول ب، ممن أساءونءيتبرعادة العرب أنهم جرت   حيث    منهم -وسلم
  .واهللا تعالى أعلم، ملك هذا في شيء أو أنا لست من ع،عملك

 وهو ما جاءت    ، فهذا هو الصراط المستقيم    )١())نحن معاشر األنبياء أوالد عالت ديننا واحد      ((: وفي الحديث 
 وما خالف ذلك فـضالالت      ، بشريعة الرسول المتأخر    والتمسك ،به الرسل من عبادة اهللا وحده ال شريك له        

سـورة  ) ١٥٩([ }لَّستَ ِمنْهم ِفـي شَـيءٍ     {:  منها كما قال اهللا تعالى     آءبر والرسل   ،وجهاالت وآراء وأهواء  
  .]األنعام

ِإن الَِّذين { : كقوله تعالى]سورة األنعام) ١٥٩([ }هم ِبما كَانُواْ يفْعلُونِإنَّما َأمرهم ِإلَى اللِّه ثُم ينَبُئ{ :وقوله تعالى 
الصوا واده الَِّذيننُوا وِةآمامالِْقي موي منَهيفِْصُل بي اللَّه كُوا ِإنَأشْر الَِّذينو وسجالْمى وارالنَّصو اآلية }اِبِئين 

  .]سورة الحـج) ١٧([

                                                
 ٣ج ) (٣٢٥٩ (]سورة مريم) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها مكَانًا شَرِقيا{: قوله تعالى باب-أخرجه البخاري في كتاب األنبياء  - 1

 ).١٨٣٧ص  / ٤ج ) (٢٣٦٥ (-ليه السالمع-باب فضائل عيسى  -ومسلم في كتاب الفضائل ) ١٢٧٠ص / 
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س عليك من حسابهم من     يعني لي  ]سورة األنعام ) ١٥٩([ }هم ِبما كَانُواْ يفْعلُون   ِإنَّما َأمرهم ِإلَى اللِّه ثُم ينَبئُ     {: قوله
  .اهللا هو الذي يتولى عقابهم ف،شيء

عرفنا مراراً أن آية السيف لم تنسخ هذا القدر مـن           قد  و،  اآلية منسوخة بآية السيف    هذه: بعض العلماء يقول  و
: -تبارك وتعالى - فقوله   ،وما أشبه ذلك  عن هؤالء المسيئين    اآليات التي تدل على اإلعراض والعفو والصفح        

}ِإلَى اللّهِ   ِإنَّم مهرا َأم{ أنه هو الذي يتولى حـسابهم و ثم أخبر أن أمرهم إليه     -صلى اهللا عليه وسلم   -أ نبيه   بر، 
  فـالنبي   ، فال منافاة بين هذا وهذا     ، بالجهاد -صلى اهللا عليه وسلم   - أمر نبيه    -عز وجل -وهذا ال ينفي أن اهللا      

كمـا   -صلى اهللا عليه وسلم   - ورسوله   -عز وجل -باهللا   مأمور بالجهاد لمن لم يؤمن       -صلى اهللا عليه وسلم   -
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر والَ يحرمون ما حرم اللّه ورسولُه والَ         { :-عز وجل -قال اهللا   

        ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين قِّ ِمنالْح ِدين ِدينُوني  طُواْ الِْجزعتَّى يح    وناِغرص مهٍد ون يةَ عفإذا  ]سورة التوبة ) ٢٩([ }ي
  . بعد ذلكاهللا هو الذي يتولى حسابهم أن  ويبقى،ركواتُ الجزية  عنهمدفع هؤالء الذين تتحدث اآلية

 فَلَه عشْر َأمثَاِلها ومـن  من جاء ِبالْحسنَِة{ : فقال تعالى،ثم يبين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة      
       ونظْلَمالَ ي مها وى ِإالَّ ِمثْلَهزجَئِة فَالَ يياء ِبالسوهذه اآلية الكريمة مفصلة لما أجمل  ]سورة األنعام) ١٦٠([ }ج

وقد وردت األحاديـث     ]سورة القصص ) ٨٤([ }من جاء ِبالْحسنَِة فَلَه خَير منْها     {: في اآلية األخرى وهي قوله    
 -مارضي اهللا تعالى عنه   - عن ابن عباس     -رحمه اهللا - كما روى اإلمام أحمد بن حنبل        ،مطابقة لهذه اآلية  

 -عز وجـل -إن ربكم (( :-تبارك وتعالى- قال فيما يروي عن ربه   -صلى اهللا عليه وسلم   -أن رسول اهللا    

 إلى سـبعمائة إلـى أضـعاف    ، كتبت له عشراًلهام فإن ع،ها كتبت له حسنةلم بحسنة فلم يع    من هم  ،رحيم
 -عز وجل - أو يمحوها اهللا     ، فإن عملها كتبت له واحدة     ، بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة       ومن هم  ،كثيرة

  .)٢( ورواه البخاري ومسلم والنسائي))وال يهلك على اهللا إال هالك

فـي   و،الحسنة بعشر أمثالهـا ف ،حاده عشراتهويل لمن غلبت آ:  كما قيل ))وال يهلك على اهللا إال هالك     ((: قوله
كَمثَِل حبٍة َأنبتَتْ سبع سنَاِبَل ِفي كُلِّ  مثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه{:  قال عن اإلنفاق األخرىاآلية

ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون { : فقالوأخبر عن الصبر ]البقرةسورة ) ٢٦١([ }سنبلٍَة مَئةُ حبٍة واللّه يضاِعفُ ِلمن يشَاء
  فيما يرويه عن ربـه   -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي    يقول وفي الصيام  ]سورة الزمر ) ١٠([ }َأجرهم ِبغَيِر ِحسابٍ  

لك على اهللا   وال يه (( : ولذلك يقول هنا   ،هو من الصبر   و )٣())إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به      ((: -جل وعال –
 وما معنى أن    ،كيف به ف ،أضعاف كثيرة  السيئة بواحدة والحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى       ألن   ))إال هالك 
  !؟-عز وجل-الصدقة يربيها اهللا  وأن الحسنة تعظموال سيما  سيئاته أكثر من حسناته في الميزانيأتي و

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -ل رسول اهللا    قا : قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى أحمد أيضاً عن أبي ذر       

 ،ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر       ، من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد       -عز وجل -يقول اهللا   ((
                                                

وهذا ) ٣٩٦ص  / ٤ج ) (٧٦٧٠(والنسائي في السسن الكبرى ) ٤١٣ص  / ٢ج ) (٢٧٨٦ (باب من هم بحسنة -أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق  - 2
باب إذا هم العبد     -ب اإليمان   ومسلم في كتا  ) ٢٣٨٠ص   / ٥ج  ) (٦١٢٦ (باب من هم بحسنة أو بسيئة      - ورواه البخاري في كتاب الرقاق       ،لفظهما

 ).٢٧٩ص  / ١ج ) (٢٥١٩(و أحمد ) ١١٨ص  / ١ج ) (١٣١ (بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب

) ١١٥١ ( باب فضل الصيام -ومسلم في كتاب الصيام )٢٢١٥ص  / ٥ج ) (٥٥٨٣ (باب ما يذكر في المسك -أخرجه البخاري في كتاب اللباس  - 3

 ).٨٠٦ص  / ٢ج (
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 شـبراً    ومن اقترب إلي   ،راب األرض خطيئة ثم لقيني ال يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة            ومن عمل قُ  

 ورواه  )) ومن أتـاني يمـشي أتيتـه هرولـة         ،اعاً اقتربت إليه باعاً   اقتربت إليه ذراعاً ومن اقترب إلي ذر      
  .)٤(مسلم

ـ     فهذا تكتب له حسنة    ،تارة يتركها هللا  : واعلم أن تارك السيئة الذي ال يعملها على ثالثة أقسام          ه  علـى كفِّ
فإنما ((:  كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح      ، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة      ،ة وهذا عمل وني   ،عنها هللا تعالى  
  فهذا ال له وال عليه؛ ألنه لم ينـوِ       ،وتارة يتركها نسياناً وذهوالً عنها     من أجلي،    : أي )٥())يئتركها من جرا  

 وتارة يتركها عجزاً وكسالً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهـذا               ،خيراً وال فعل شراً   
إذا التقـى   ((: أنـه قـال    -صلى اهللا عليه وسـلم    -بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي          

إنه (: ( هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال،يا رسول اهللا: قالوا ))المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 
  .)٦())كان حريصاً على قتل صاحبه

يمكـن أن يـزاد   جيـد، و  تقسيم  في مسألة ترك السيئات -رحمه اهللا -هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن كثير        
 ، فاإلنسان في تركه للسيئة من حيث األجر والثواب أو العقاب أو أن ال تكون له وال عليه على أنـواع                    ،عليه

 ، والهم قد يكون بمعنى ما يخطر في البـال ، أن يكون هم بسيئة وذلك،هو النوع الذي يثاب عليه : النوع األول 
سـورة  ) ٢٤([ }وهـم ِبهـا   { :-صلى اهللا عليه وسلم   -يوسف  في هم    -عز وجل -حديث النفس كما قال اهللا      -

انبعاث الـنفس إلـى الفعـل دون أن      هو "هم "مادةل لكن األكثر في االستعمال      ،فهو من باب الخطرات    ]يوسف
 ، أما الخطرات فإن الغالب أن الهم ال يطلق عليها فـي عـرف االسـتعمال    ،المصمم يصل ذلك إلى حد العزم    

  .طرات ال يحاسب عليهاالحاصل أن الخف

 تكتـب لـه     ، فإنه يثاب  -عز وجل - خوفاً من اهللا     ))هالومن هم بسيئة فلم يعم    (( :-يقول عليه الصالة والسالم   
  .خوفاً من اهللاأي  ))يئفإنه تركها من جرا((: كما قال ألنه ،حسنة

ـ  أو و لعدم تمكنـه منهـا   أو تركها حياء من الناس أ،ناً بالسيئة ولكنه تركها ذهوالً أو نسيا  ذا هم أما إ  يجـد  م ل
أمـا العـزم     ،مجرد هم ؛ ألنها    أيضاً سيئة  عليهولكن ال تكتب     كتب له حسنة  تالطريق إليها ففي هذه الحالة ال       

فلو أنه ذهـب إلـى    ))القاتل والمقتول في النار((: -عليه الصالة والسالم – كما قال    المصمم فهو بمنزلة الفعل   
لم يجدها  وواعد امرأة في مكان فذهب      من صور ذلك أن ي     و ، فانكسر أو صدم   المعصية وفي الطريق إليها وقع    

كتـب  ت فهـذا  ، عزم على أن يسرق ماالً فلما ذهب لم يجده          ومثله من  ،عزم مصمم ؛ ألنه   فهذا تكتب عليه سيئة   
  .عليه سيئة

                                                
وأحمد ) ٢٠٦٨ص  / ٤ج ) (٢٦٨٧( باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى اهللا تعالى -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار في جه مسلم أخر - 4
 .واللفظ له) ١٥٣ص  / ٥ج ) (٢١٣٩٨(

ومسلم ) ٢٧٢٤ص  / ٦ج ) (٧٠٦٢ (]سورة الفتح) ١٥([ }يِريدون َأن يبدلُوا كَلَام اللَِّه{ :باب قول اهللا تعالى –أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 5
 .واللفظ لمسلم) ١١٧ص  / ١ج ) (١٢٩ (باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب -في كتاب اإليمان 

ومسلم في كتاب الفتن ) ٢٥٢٠ص  / ٦ج ) (٦٤٨١ (]سورة المائدة) ٣٢([ }ومن َأحياها{ :اب قول اهللا تعالى ب–أخرجه البخاري في كتاب الديات  - 6
 ).٢٢١٣ص / ٤ج ) (٢٨٨٨ ( باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما -وأشراط الساعة 
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ه فمثل هـذا     في البال وإنما هو ذاهل عنها مشتغل بما هو بصدد          ٍرما من ترك السيئات من غير هم وال خط        وأ
 وغيـره،   البيع والـشراء   بأعمالهم من    إن الناس المشغولين  : ال يقال  ولذا   ، على تركه ذلك   ال تكتب له حسنات   

 إلى المراقص والخمارات ونحوها من أماكن الفـساد؛         والنائمين وغيرهم تكتب لهم الحسنات؛ ألنهم لم يذهبوا       
  . سبقا كمألن ترك الذنوب والسيئات على أنواع

  اهللا  قـال رسـول  :  قال-رضي اهللا تعالى عنه  -افظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك األشعري         وروى الح 

ذلك ألن اهللا ؛ والجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثالثة أيام   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -
  .))]سورة األنعام) ١٦٠([ }من جاء ِبالْحسنَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها{ :تعالى قال

من صام ثالثة أيـام     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وعن أبي ذر    
:  والترمـذي وزاد  والنسائي وابن ماجه  -وهذا لفظه - رواه اإلمام أحمد     ))من كل شهر فقد صام الدهر كله      

اليوم بعـشرة    ]سورة األنعام ) ١٦٠([ }نَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها   من جاء ِبالْحس  {: فأنزل اهللا تصديق ذلك في كتابه     "
  .)٧(هذا حديث حسن:  ثم قال،"أيام

  . وفيما ذكر كفاية إن شاء اهللا وبه الثقة،واألحاديث واآلثار في هذا كثيرة جداً

قُْل ِإن صالَِتي *  ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكينقُْل ِإنَِّني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم ِدينًا ِقيما ملَّةَ      {
     الَِمينالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي ونُسو*          ِلِمينـسُل الْمَأنَـاْ َأوتُ وُأِمر ِبذَِلكو لَه ١٦٣-١٦١([ }الَ شَِريك (

  .]سورة األنعام

 سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهدايـة إلـى       -صلى اهللا عليه وسلم   -يقول تعالى آمراً نبيه     

  .صراطه المستقيم الذي ال اعوجاج فيه وال انحراف

  .قائماً ثابتاً: أي }ِدينًا ِقيما{

دينـاً  (  بالتشديد  وعلى قراءة بقية السبعة    ،هذه قراءة الكوفيين وابن عامر     -بالتخفيف- }ِدينًا ِقيما {: قوله تعالى 
هداِني ربي ِإلَـى ِصـراٍط   {:  كما قال أنه دين مستقيم ال اعوجاج فيه عنى بم ،والمعنى في القراءتين واحد    )قيماً

وذَِلك ِديـن  { :وكقوله تعالى يعني الدين المستقيم،    ]سورة الروم ) ٣٠([ }ذَِلك الدين الْقَيم  { : وكقوله تعالى  }مستَِقيٍم
ملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا   {: قوله بعد  ثم بينه ووضحه ب    ، بمعنى الدين المستقيم   "ماً وقي ماًيِق"ـ  ف ]سورة البينة ) ٥([ }الْقَيمِة

   شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمعليـه الـصالة    -مستقيماً ملة أبي إبراهيم      هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً     يعني   }و
  .-والسالم

} رلَّةَ ِإبم     شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح { :كقوله }اِهيم           هنَفْـس ـِفهـن سِإالَّ م اِهيمرلَِّة ِإبن مع غَبرن يمو{ 

ـ              { :وقوله ]سورة البقرة ) ١٣٠([ ح يِن ِمنِفي الد كُملَيَل ععا جمو اكُمتَباج واِدِه هقَّ ِجهوا ِفي اللَِّه حاِهدجٍج ور
  اِهيمرِإب لَّةَ َأِبيكُم{ :وقوله ]سورة الحـج ) ٧٨([ }م          شِْرِكينالْم ِمن كي لَمِنيفًا وةً قَاِنتًا ِللِّه حُأم كَان اِهيمرِإب ِإن *

ثُم  * حسنَةً وِإنَّه ِفي اآلِخرِة لَِمن الصاِلِحينوآتَينَاه ِفي الْدنْيا* شَاِكرا لَِّأنْعِمِه اجتَباه وهداه ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم

                                                
 باب –الصيام والنسائي في كتاب ) ١٣٤ص  / ٣ج ) (٧٦١ (باب ما جاء في صوم ثالثة أيام من كل شهر          - أخرجه الترمذي في كتاب الصوم       - 7

 / ٥ج ) (٢١٣٣٩(وأحمـد  ) ٢١٩ص  / ٤ج ) (٢٤٠٩ (صيام ثالثة أيام من كـل شـهر       ديث أبي هريرة في   ذكر االختالف على أبي عثمان في ح      

 ).٦٣٢٤(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٥ص  / ١٢ج ) (٦٦٥٠(وأبو يعلى ) ١٤٥ص
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          شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب َأِن اتَِّبع كنَا ِإلَييحوليس يلزم مـن     ]سورة النحل ) ١٢٣-١٢٠([ }َأو
 أكمل منه   -عليه السالم - أن يكون إبراهيم      ملة إبراهيم الحنيفية   عباتِّابمر   أُ -صلى اهللا عليه وسلم   -كونه  

  .بها قياماً عظيماً وأكملت له إكماالً تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال  قام-عليه السالم-فيها؛ ألنه 

 إذا كان له في إبراهيم أسوة وقـدوة وهـو           -صلى اهللا عليه وسلم   -هو أن النبي     هذا جواب على سؤال مقدر    
ـ تيقتدي بـه وي هو   ف ، المتبوع أكمل من التابع     فإن -صلى اهللا عليه وسلم   -م  مأمور باتباع ملة إبراهي     بـه  ىأس

عليـه  - أكمل وأفضل مـن نبينـا محمـد    -صلى اهللا عليه وسلم   - فهل هذا يعني أن إبراهيم       ،ليحصل الكمال 
ـ   ل العلم هذا اإلشكال والجواب عنه،  وقد ذكر أه  ،ال: الجواب ف ؟-الصالة والسالم  ه وخالصة ذلـك أشـار إلي
 -صلى اهللا عليه وسلم-إن اقتداء النبي    :  أن يوضح بعبارة أبين من هذا وهو أن يقال          ويمكن ،الحافظ ابن كثير  

صلى اهللا عليـه    - ليكون بذلك محصالً للكمال الذي حصله فيزيد عليه النبي           -عليه الصالة والسالم  -بإبراهيم  
  . بما حباه اهللا به من الفضائل والكماالت فوق ذلك-وسلم

 علـى  اللهم صلِّ -  في التشهد  -صلى اهللا عليه وسلم   -الصالة على النبي    ى  الكالم عل كرت عند   ذُ ه المسألة وهذ

علـى  بعض أهل العلم ذكر الكالم حيث إن  -وعلى آل إبراهيم محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم     
  .هذه المسألة هناك

احب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتـى  آدم على اإلطالق وص  ولد  ولهذا كان خاتم األنبياء وسيد      
  .-عليه السالم-الخليل 

صـلى اهللا عليـه     -قيل لرسول اهللا    : أنه قال  -مارضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس       
  .)٨())الحنيفية السمحة((:  قال؟أي األديان أحب إلى اهللا تعالى: -وسلم

ـ   ]سورة األنعام ) ١٦٢([ }ي ونُسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمين      قُْل ِإن صالَتِ  { :وقوله تعالى  لى ايأمره تع
أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير اهللا ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلـك فـإن صـالته هللا          

أخلص : أي ]سورة الكوثر) ٢([ } وانْحر فَصلِّ ِلربك { : وهذا كقوله تعالى   ،ونسكه على اسمه وحده ال شريك له      
  فـأمره اهللا تعـالى بمخـالفتهم       ،صالتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون األصنام ويـذبحون لهـا           له

  .ة والعزم على اإلخالص هللا تعالىواالنحراف عما هم فيه واإلقبال بالقصد والني

  .الذبح في الحج والعمرة: النسك ]ورة األنعامس) ١٦٢([ }ِإن صالَِتي ونُسِكي{ :قال مجاهد في قوله

والنسك يطلق على الـذبح وهـو    ، مشى هنا على أساس أن النسك بمعنى الذبح     -رحمه اهللا -الحافظ ابن كثير    
 ، ولهذا عبر بعض السلف عن هـذا باألضـحية         ، هذه نسيكة  : للهدي واألضحية   فيقال  العبادات عبادة من أجلِّ  
الحج يقـال   ف ،هو الحج : قالفه بما هو أعم من هذا       ر وبعضهم فس  ،ما يذبح في الحج من الهدي     : وبعضهم قال 

:  يقـال ،المراد بالنـسك العبـادة   : فسره بأعم من ذلك كله فقال  موبعضه،  أحكام المناسك :  يقال  ولهذا ،له نسك 

 }قُـْل ِإن صـالَِتي ونُـسِكي      { : قوله سر فإذا ف  ،نسك:  فكل ذلك يقال له    ،فالن يتنسك يعني يتعبد   و ،فالن ناسك 

 ، صالتي وعبـادتي   ، يعني يكون هذا من باب عطف العام على الخاص        بهذا المعنى العام   ]سورة األنعام ) ١٦٢([
                                                

ص  / ١١ج ) (١١٥٩٧(ي الكبير والطبراني ف) ٢٣٦ص  / ١ج ) (٢١٠٧(وأحمد ) ١٠٨ص  / ١ج ) (٢٨٧(أخرجه البخاري في األدب المفرد  - 8
 ).١٦٠(وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢٢٧
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ضـحية أو  األسـواء كانـت   -  هللايح صالتي وذب إنإن صالتي وحجي أو : كأن يقال  وإذا فسر ببعض معناه   
:  ومن قـال   ،عطف األنواع بعضها على بعض    أي   ،ن عطف المتغايرات  فهذا يكون م   -الهدي الذي في الحج   

  .واهللا تعالى أعلم،  والذبيحة تشمل ذلك جميعاً،أنه الهدي فهذا من باب المثال وأاألضحية  النسك يعني نإ

صـلى اهللا  -ضحى رسـول اهللا  : قال -مارضي اهللا تعالى عنه - وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد اهللا        
وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض ((:  وقال حين ذبحهما، في يوم عيد النحر بكبشين-عليه وسلم

 إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت              ،حنيفاً وما أنا من المشركين    
  .)٩())وأنا أول المسلمين

له في حال الحياة من ألوان م ما أع:أيومحياي : بعضهمقال  ]سورة األنعـام  ) ١٦٢([ }ومحياي ومماِتي { :وقوله
 تنفذ بعد موته مـن صـدقة        ما أتسبب في وقوعه بعد الموت كالوصية التي        : أي  ومماتي ،البر والعمل الصالح  

  .ونحو ذلك

 ، أي أنه قد وجه وجهه هللا رب العالمين وحـده    ،ومحياي ومماتي أن المراد بذلك الحياة والموت      : وبعضهم قال 
ه كلـه هللا ال     ه كلها هللا ومماتُ    وحياتُ ، وعبادته هه بالعبادة فهو ال يتوجه إلى أحد سواه في صالته وفي ذبح           أفردو

 والقول بأن المراد بـذلك      ،-رحمه اهللا - وهذا الذي فسرها به كبير المفسرين ابن جرير          ،يتوجه إلى أحد سواه   
معنى ذلك أنه مـشتغل   ف،ت حياة اإلنسان هللا أصالًما يعمله في الحياة وبعد الموت ال يبعد عن هذا؛ ألنه إذا كان  

 ال يشغله عن ذلك انصراف إلى معبود سواه وال يشغله عن ذلـك       ،التوجه إليه وبطاعته وتوحيده والتقرب إليه     

 ]قـان سـورة الفر  ) ٤٣([ }َأرَأيتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هـواه     { :اً، قال تعالى  الهوى أيضاً سماه اهللا إله    ؛ ف اشتغال بهوى 

تبـارك  -يكـون مـضيعاً ألمـر اهللا         و لشهواته ونزوات نفسه   فهو يحيا    ،-عز وجل -فتكون حياته لغير اهللا     
  . تاركاً له-وتعالى

 ؛ وهو كما قال   ،أي من هذه األمة    :قال قتادة  ]سورة األنعام ) ١٦٣([ }وَأنَاْ َأوُل الْمسِلِمين  { :-عز وجل -وقوله  
  .انت دعوتهم إلى اإلسالمفإن جميع األنبياء قبله كلهم ك

 لكن ،هو مسبوق إلى اإلسالمأي  ]سورة األنعـام ) ١٦٣([ }وَأنَاْ َأوُل الْمسِلِمين{ :هذا هو المعنى المتعين في قوله    
 قـول  وهكذا يقدر في جميع المواضع في القرآن حتى          ، وأنا أول المسلمين من هذه األمة      :ال بد هنا من تقدير    

 فـالمراد أول    ، عـنهم  -عـز وجـل   - مما ورد على لسانهم مما حكاه اهللا         -الة والسالم عليهم الص -األنبياء  
ال حاجة لقـول    لذلك   و ،كان على اإلسالم  و -صلى اهللا عليه وسلم   -آدم  بالمسلمين من أمته وإال فهم مسبوقون       

هذه األمة وإن كانت متـأخرة إال       أن  أي   ]سورة األنعام ) ١٦٣([ }وَأنَاْ َأوُل الْمسِلِمين  { : بقوله ن المراد إ: من قال 
وإنمـا   ، فليس هذا هو المـراد     ،أنها تكون متقدمة على سائر األمم حيث إنها تحاسب قبلها وتدخل الجنة قبلها            

  .، واهللا أعلممن هذه األمة وأنا أول الداخلين في اإلسالم المراد

قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا          وما َأرسلْنَا ِمن    { : كما قال  ،وأصله عبادة اهللا وحده ال شريك له      
  .]سورة األنبياء) ٢٥([ }َأنَا فَاعبدوِن

                                                
 ).٥٣٤ص  / ١ج ) (٧٧١ ( باب الدعاء في صالة الليل وقيامه - أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها - 9
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فَِإن تَولَّيتُم فَما سَألْتُكُم من َأجٍر ِإن َأجـِري ِإالَّ          { : أنه قال لقومه   -عليه السالم -وقد أخبرنا تعالى عن نوح      
ومن يرغَب عن ملَِّة ِإبراِهيم ِإالَّ      {: وقال تعالى  ]سورة يونس ) ٧٢([ }ِمرتُ َأن َأكُون ِمن الْمسِلِمين    علَى اللِّه وأُ  

           اِلِحينالص ِة لَِمنِفي اآلِخر ِإنَّها ونْيِفي الد نَاهطَفَيلَقَِد اصو هنَفْس ِفهن سم *    ِلمَأس هبر تُ    ِإذْ قَاَل لَهـلَمقَاَل َأس 
 الَِمينالْع بَأنـتُم        * ِلرَإالَّ و ـوتُنفَـالَ تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللّه ِإن ِنيا بي قُوبعيِنيِه وب اِهيمرا ِإبى ِبهصوو

ونِلمستَنِ  { :-عليه السالم -وقال يوسف    ]سورة البقرة ) ١٣٢-١٣٠([ }مآتَي قَد بتَِني ِمـن      رلَّمعلِْك والْم ي ِمن
              اِلِحينَألِْحقِْني ِبالـصا وِلمسفَِّني مِة تَواآلِخرا ونُيي ِفي الدِليِض َأنتَ واَألراِت واومالس اِديِث فَاِطرتَْأِويِل اَألح{ 

نتُم ِباللّـِه فَعلَيـِه تَوكَّلُـواْ ِإن كُنـتُم         يا قَوِم ِإن كُنتُم آم    { :-عليه السالم -وقال موسى    ]سورة يوسف ) ١٠١([
ِلِمينسم *         ِم الظَّاِلِمينلْنَا ِفتْنَةً لِّلْقَوعنَا الَ تَجبكَّلْنَا رلَى اللِّه تَوفَقَالُواْ ع *     ِم الْكَـاِفِرينالْقَو ِمن ِتكمحنَا ِبرنَجو{ 

نزلْنَا التَّوراةَ ِفيها هدى ونُور يحكُم ِبها النَِّبيون الَِّذين َأسلَمواْ ِللَِّذين ِإنَّا َأ{ :وقال تعالى ]سورة يونس) ٨٦-٨٤([
  ارباَألحو وناِنيبالرواْ وادآِمنُواْ ِبي       { : وقال تعالى  ]سورة المائدة ) ٤٤([ اآلية }ه َأن يناِريوتُ ِإلَى الْحيحِإذْ َأوو

سِبرو     ونِلمسِبَأنَّنَا م داشْهنَّا واْ آمأنه بعـث رسـله باإلسـالم        فأخبر تعالى  ]سورة المائدة ) ١١١([ }وِلي قَالُو
ـ أن   ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاً إلى               سخت بـشريعة محمـد     نُ

وأعالمها منـشورة إلـى قيـام     ال قائمة منصورةوال تز نسخ أبد اآلبدين التي ال تُ-صلى اهللا عليه وسلم   -
 فإن أوالد العـالت     )١٠())نحن معاشر األنبياء أوالد عالت ديننا واحد      ((: -عليه السالم - ولهذا قال    ،الساعة
 فالدين واحد وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له وإن تنوعت الشرائع         ،خوة من أب واحد وأمهات شتى     هم اإل 

خوة األعيان  واإل،خوة األخياف عكس هذا بنو األم الواحدة من آباء شتىإن أ كما ،التي هي بمنزلة األمهات
  . واهللا أعلم،األشقاء من أب واحد وأم واحدة

ر  كان إذا كب-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى اإلمام أحمد عن علي      
 إن صـالتي    ، واألرض حنيفاً وما أنا من المـشركين       وجهت وجهي للذي فطر السماوات    ((: استفتح ثم قال  

 ظلمـت   ، أنت ربي وأنـا عبـدك      ،الملك ال إله إال أنت      اللهم أنت  ،ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين     

هدني ألحسن األخالق ال يهـدي      ا و ، أنت  ال يغفر الذنوب إال    ، جميعاً نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي     
 وتعاليت أسـتغفرك وأتـوب      ت تبارك ،ال يصرف عني سيئها إال أنت      عني سيئها صرف  ا و ،ألحسنها إال أنت  

  .)١١( وقد رواه مسلم في صحيحه، ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد،))إليك

 وذكرنا في شرح العمدة أن مـا ورد مقيـداً   ، في صالة الليل -صلى اهللا عليه وسلم   -كان يقوله   هذا االستفتاح   
 ومن ذلك   ،من األذكار في صالة الليل من أدعية االستفتاح وأدعية الركوع والسجود فإنه يقال في صالة الليل               

لكوت والجبروت والكبرياء   و الم  ذ -ثالثاً–اهللا أكبر   (( : دعاء استفتاح الصالة    في -صلى اهللا عليه وسلم   –قوله  
  . في صالة الليل فإنه يقال)١٢())والعظمة

                                                
ج ) (٣٢٥٩ (]سورة مريم) ١٦([ }يم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها مكَانًا شَرِقياواذْكُر ِفي الِْكتَاِب مر{: قوله تعالى باب-أخرجه البخاري في كتاب األنبياء  - 10
 ).١٨٣٧ص  / ٤ج ) (٢٣٦٥ (-عليه السالم-باب فضائل عيسى  -ومسلم في كتاب الفضائل ) ١٢٧٠ص  / ٣

 ).٢٧٧ص  / ١ج ) (٧٦٠ (ح به الصالة من الدعاءباب ما يستفت - وأخرجه بتمامه أبو داود في كتاب الصالة -كما سبق–هو في مسلم مختصر  - 11

 باب - والنسائي في كتاب صفة الصالة) ٣٢٥ص  / ١ج ) (٨٧٤ ( ركوعه وسجودهي باب ما يقول الرجل ف -أخرجه أبو داود في كتاب الصالة  - 12
 ).١٢٠٠(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٢٣١ص  / ٢ج ) (١١٤٥ (الدعاء بين السجدتين
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ِه َأبِغي ربا وهو رب كُلِّ شَيٍء والَ تَكِْسب كُلُّ نَفٍْس ِإالَّ علَيها والَ تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى ثُم ِإلَى                    قُْل َأغَير اللّ  {
ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبفَي كُمِجعركُم مبسورة األنعام) ١٦٤([ }ر[.  

 }َأغَير اللِّه َأبِغي ربـا { د لهؤالء المشركين باهللا في إخالص العبادة له والتوكل عليه   قل يا محم   :يقول تعالى 

يربينـي ويحفظنـي    ]سـورة األنعـام  ) ١٦٤([ }وهو رب كُلِّ شَيءٍ   {أطلب رباً سواه    : أي ]سورة األنعام ) ١٦٤([
ـ نه رب كل شيء ومليكـه و       ال أتوكل إال عليه وال أنيب إال إليه؛ أل         : أي ،ويكلؤني ويدبر أمري   ه الخلـق   ل

 ، ففي هذه اآلية األمر بإخالص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخالص العبادة هللا وحده ال شريك له                 ،واألمر
ِإيـاك نَعبـد وِإيـاك      { :وهذا المعنى يقرن باآلخر كثيراً في القرآن كقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له             

تَِعينهِ  { :وقوله ] سورة الفاتحة  )٥([ }نَسلَيكَّْل عتَوو هدبنَّـا     { :وقوله ]سورة هود ) ١٢٣([ }فَاعآم نمحالر وقُْل ه
سـورة  ) ٩([ }رب الْمشِْرِق والْمغِْرِب لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَاتَِّخذْه وِكيلًا        { :وقوله ]سورة الملك ) ٢٩([ }ِبِه وعلَيِه تَوكَّلْنَا  

  .وأشباه ذلك من اآليات ]المزمل

عن الواقـع يـوم     إخبار   ]سورة األنعام ) ١٦٤([ }لَيها والَ تَِزر واِزرةٌ   والَ تَكِْسب كُلُّ نَفٍْس ِإالَّ ع     { :وقوله تعالى 
 ،القيامة في جزاء اهللا تعالى وحكمه وعدله أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير وإن شراً فـشر    

وِإن تَدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحمْل       { : وهذا من عدله تعالى كما قال      ،ال يحمل من خطيئة أحد على أحد      وأنه  
سـورة  ) ١١٢([ }فَلَا يخَافُ ظُلْما ولَا هـضما     { :وقوله تعالى  ]سورة فاطر ) ١٨([ }ِمنْه شَيء ولَو كَان ذَا قُربى     

 ،ظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره وال يهضم بأن ينقص مـن حـسناته   يفال: أي: قال علماء التفسير   ]طـه
معنـاه كـل نفـس       ]سورة المـدثر  ) ٣٩-٣٨([ }ِإلَّا َأصحاب الْيِمينِ  * كُلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ    { :وقال تعالى 
ه قد يعود بركة أعمالهم الـصالحة علـى         فإن ]سورة المدثر ) ٣٩([ }ِإلَّا َأصحاب الْيِمينِ  { ها السيئ لمرتهنة بعم 

والَِّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم ِبِإيماٍن َألْحقْنَا ِبِهم ذُريتَهم وما         { :كما قال في سورة الطور     وقرابتهم ذرياتهم
تهم في المنزلة الرفيعة في الجنـة وإن  ألحقنا بهم ذري: أي ]سورة الطور) ٢١([ }َألَتْنَاهم من عمِلِهم من شَيءٍ 

  . في األعمال بل في أصل اإليمانيكونوا قد شاركوهملم 

أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤالء الذين هم أنقـص         : أي }وما َألَتْنَاهم {
كُلُّ امِرٍئ ِبما كَـسب     { : ثم قال  ،منته و ه بل رفعهم تعالى إلى منزلة اآلباء ببركة أعمالهم بفضل         ،منهم منزلة 

ِهينمن شر: أي ]سورة الطور) ٢١([ }ر.  

ال  ]سورة األنعـام  ) ١٦٤([ }والَ تَكِْسب كُلُّ نَفٍْس ِإالَّ علَيها والَ تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى          { :-تبارك وتعالى -قوله  
ومـا ورد مـن    ]سـورة العنكبـوت  ) ١٣([ }ثْقَالَهم وَأثْقَالًا مع َأثْقَاِلِهمولَيحِملُن َأ{ :-تبارك وتعالى-ينافي قوله   

 ، فإنهم يحملون أوزار من أضلوهم     ،مة المضلين فإن ذلك مما تسبب عن عملهم ونتج عنه         ئمضاعفة العذاب لأل  
ـ لـذلك  و )١٣(أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها  أخبر-صلى اهللا عليه وسلم -والنبي   إن ف
 ، وإنما يتحمل عملـه فقـط  ،حمل جريرة عمل غيره تأن اإلنسان ال ي   : أي }والَ تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى    { :قوله

 ،فإن تسبب في إضالل أحد من الناس فإن ذلك من عمله ويجازى عليه ويضاعف له بذلك األوزار والعـذاب                  
 فاآليات  ، بذلك العمل وال ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً        من ابتدع بدعة اتبع عليها فإنه يحمل أوزار من عمل         ف

                                                
 ).٧٠٤ص  / ٢ج ) (١٠١٧ (باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار -ه مسلم في كتاب الزكاة أخرج - 13
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 كمـا قـال     ،ؤخذ وزر إنسان آخر ويوضع عليـه       ي  وال ظلمهذه اآلية تدل فقط على أن اإلنسان ال ي        ف ،متوافقة
على أعمالـه   فيجازى ،له في عنقهميعني ع ]سورة اإلسراء) ١٣([ }وكُلَّ ِإنساٍن َألْزمنَاه طَآِئره ِفي عنُِقهِ { :تعالى
  . إال إن كان متسبباً،ال يجازى على أعمال اآلخرينوفقط 

اعملوا على مكانتكم   : أي ]سورة األنعام ) ١٦٤([ }ثُم ِإلَى ربكُم مرِجعكُم فَينَبُئكُم ِبما كُنتُم ِفيِه تَخْتَِلفُون        {: وقوله
 وما كنا نختلف ، وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وينبئنا،إنا عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه

قُْل يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح       *قُل لَّا تُسَألُون عما َأجرمنَا ولَا نُسَأُل عما تَعملُون        { :فيه في الدار الدنيا كقوله    
  .]ة سبأسور) ٢٦-٢٥([ } وهو الْفَتَّاح الْعِليمبينَنَا ِبالْحقِّ

}           ـِريعس ـكبر ِإن ا آتَـاكُمِفي م كُملُوباٍت لِّيجرٍض دعقَ بفَو كُمضعب فَعرِض وخَالَِئفَ اَألر لَكُمعالَِّذي ج وهو
ِحيمر لَغَفُور ِإنَّهسورة األنعام) ١٦٥([ }الِْعقَاِب و[.  

 بعد جيل وقرناً بعد قرن وخلفـاً        جعلكم تعمرونها جيالً  :  أي }الَِئفَ اَألرضِ وهو الَِّذي جعلَكُم خَ   {: يقول تعالى 
) ٦٠([ }ولَو نَشَاء لَجعلْنَا ِمنكُم ملَاِئكَةً ِفي الَْأرِض يخْلُفُـون  { : كقوله تعالى  -قاله ابن زيد وغيره   - بعد سلف 

ِإنِّي جاِعٌل ِفـي اَألرِض  { :وقوله ]سورة النمـل ) ٦٢([ }ويجعلُكُم خُلَفَاء الَْأرضِ { :وكقوله تعالى  ]سورة الزخرف 
 }عسى ربكُم َأن يهِلك عدوكُم ويستَخِْلفَكُم ِفي اَألرِض فَينظُر كَيفَ تَعملُون       { : وقوله ]سورة البقرة ) ٣٠([ }خَِليفَةً

  .]سورة األعراف) ١٢٩([

فاوت بيـنكم فـي األرزاق واألخـالق        : أي ]سورة األنعام ) ١٦٥([ }عٍض درجاتٍ ورفَع بعضكُم فَوقَ ب   { :وقوله
  .والمحاسن والمساوئ والمناظر واألشكال واأللوان وله الحكمة في ذلك

جعلكم تعمرونها جيالً بعد جيل وقرناً بعـد قـرن          " : ابن كثير  يقول }وهو الَِّذي جعلَكُم خَالَِئفَ اَألرضِ    { :قوله
  . أي يخلف بعضكم بعضاًوخالئف األرض"  بعد سلفوخلفاً

 وهـذا  ،استخلفكم بعدهم يعني ،أي أن اهللا جعلكم خالفين لألمم التي أهلكها قبلكم        :  قال -رحمه اهللا -وابن جرير   
  .-رحم اهللا الجميع–المعنى ال يخرج عن المعنى الذي ذكره ابن كثير 

خليفة من الجن   : بعضهميقول   ]سورة البقرة ) ٣٠([ }رِض خَِليفَةً ِإنِّي جاِعٌل ِفي األَ   { :-تبارك وتعالى -وفي قوله   
   فجعل اآلدميين خالئف مـن الجـن       الذين كانوا في األرض قبل بني آدم وأنهم أفسدوا فيها ثم قاتلتهم المالئكة            

لـيس  على كـل حـال    و،يعني أنه يخلف بعضهم بعضاً: يقول وبعضهم -وهذا كله مبني على اإلسرائيليات    -
 فاهللا أعظـم وأجـل مـن    -كما قال بعضهم–  في األرضخليفة اهللا اإلنسان بأي آية من هذه اآليات أنراد  الم
  . إطالقاًال يصح أن يقالف  وإن قال به بعض أهل العلم إال أنه خالف التحقيق المعنى فهذا،ذلك

نْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعٍض درجاٍت ِليتَِّخذَ بعضهم        نَحن قَسمنَا بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الد      { :كقوله تعالى 
درجـاٍت  انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض ولَآلِخرةُ َأكْبـر          { :وقوله ]سورة الزخرف ) ٣٢([ }بعضا سخِْريا 
  .]سورة اإلسراء) ٢١([ }وَأكْبر تَفِْضيالً

والشرف الغنى  ويعني في العقول والقوة والعلم       ]سورة األنعام ) ١٦٥([ }رفَع بعضكُم فَوقَ بعٍض درجاتٍ    و{: قوله
  .والمرتبة
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 فحـساب الـذكي لـيس     ، الحكمة من هذا التفاوت    ي ه ههذ ]سورة األنعام ) ١٦٥([ }يبلُوكُم ِفي ما آتَاكُم   لِّ{ :وقوله
الناس يتفـاوتون    ف ، وحساب القوي ليس كحساب الضعيف     ،حساب الفقير  ك  وحساب الغني ليس   ، الغبي كحساب

  .در واإلمكانات من القُ-عز وجل-بحسب ما أعطاهم اهللا 

ـ ، أن هذا التفاوت من أجل أن يتخذ بعضهم بعضاً سـخرياً          -عز وجل -وفي بعض المواضع بين اهللا       ر سخَّ لي
في العقول واإلمكانات والغنى وما أشبه ذلـك لمـا    لو كانوا صبة واحدة ال تفاوت بينهم       ؛ ألنهم بعضهم لبعض 

 وما وجدت   ، الطريق ممن يقُ بمعنى أنك لن تجد      ،ستغنى الناس بعضهم عن بعض     وال ،وجدت أحداً يعمل ألحد   
لما  لكن  ، غير ذلك  الويزاول المهن أو الخدمة      وال من    ،من يحمل المتاع وال من يصلح السيارة       وال   ،من يبني 

 ،بعضهم يحتاج إلى بعـض  صار   وهذا فقير وهذا غني    ، المال وهذا عنده مهنة يكتسب بها      هذا يحتاج إلى  كان  
حتـاج  ي أو خر في علم آمحتاج إليهي وهو ، بالعلم في هذا الجانب فيحتاج الناس إليه-عز وجل-هذا ميزه اهللا    ف

  .ةتقوم الحياة بهذه الطريقو اً وهكذا يكمل الناس بعضهم بعض،إلى من لهم مهن يزاولونها

 ؛ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به       :  أي ]سورة األنعام ) ١٦٥([ }لِّيبلُوكُم ِفي ما آتَاكُم   {: قوله تعالى 
  .رهصب والفقير في فقره ويسأله عن ، ويسأله عن شكره،ليختبر الغني في غناه

صـلى اهللا عليـه     - اهللا   قال رسول :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري        
 فاتقوا الدنيا واتقوا النـساء      ،إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون          ((: -وسلم

  .)١٤())فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

 ترهيب وترغيـب أن حـسابه   ]ألنعامسورة ا ) ١٦٥([ }ِإن ربك سِريع الِْعقَاِب وِإنَّه لَغَفُور رِحيم      {: وقوله تعالى 
وا بـه مـن   ءلمن وااله واتبع رسله فيما جا }وِإنَّه لَغَفُور رِحيم{ ،وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله     

وِإن ربك لَذُو مغِْفرٍة لِّلنَّاِس     { : وكثيراً ما يقرن اهللا تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله           ،خبر وطلب 
 .]سورة الرعد) ٦([ }ظُلِْمِهم وِإن ربك لَشَِديد الِْعقَاِبعلَى 

 إلى غير   ]سورة الحجر ) ٥٠-٤٩[( }وَأن عذَاِبي هو الْعذَاب اَألِليم    * نَبْئ ِعباِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُور الرِحيم     {: وقوله
 عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيـب  ذلك من اآليات المشتملة على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو  

            ـ نْفيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لي ع ج
  . بحسبهفي كلٍّ

 فيما أمر، وترك ما عنه نهى وزجر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريـب مجيـب سـميع                 هجعلنا اهللا ممن أطاع   
  .واد كريم وهابالدعاء ج

صـلى اهللا عليـه   - مرفوعاً أن رسـول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة   
لو يعلم المؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند اهللا مـن        ((:  قال -وسلم

                                                
 ٤ج ) (٢٧٤٢ ( باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء- كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارأخرجه مسلم في  - 14
 ).٢٠٩٨ ص/ 
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 ١٣

 واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند اهللا تسعة         الرحمة ما قنط أحد من الجنة، خلق اهللا مائة رحمة فوضع          
  .)١٥(حديث حسن، ورواه مسلم:  ورواه الترمذي وقال))وتسعون

لما خلـق اهللا الخلـق   ((: -صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وعنه أيضاً   
  .)١٦())إن رحمتي تغلب غضبي: كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش

  ..ير سورة األنعام، وهللا الحمد والمنةآخر تفس

                                                
 ).٢١٠٩ص  / ٤ج ) (٢٧٥٥ (باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه - أخرجه مسلم في كتاب التوبة - 15

 ).٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٦٩] (سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{ باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 16
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